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ziekenzalving
Ze brachten die vrouw
vlak voor hem.
'Hier heb je haar !'
Zij: de zwakke, de zondige,
de kleine mens die zichzelf
ook niet helemaal gemaakt had.
Hij: de mens die dieper ziet
dan allen die haar aanbrachten.
'Of ieder eens
naar zijn eigen leven wilde kijken ?'
Zij dropen af.
De oudsten eerst.
Zij blijft
met een schrikkerig kloppend hart
als van een gevangen vogeltje
in een grote hand.

Tijdens de viering van Witte Donderdag
( 8 april om 20u00 ) staan we bewust stil
bij de kwetsbaarheid van mensen. We willen als gemeenschap een teken geven van
ons geloof in Gods nabijheid. Wie de ziekenzalving wil ontvangen geeft best een seintje aan Guido of iemand
van de stuurgroep.

Basiscursus geloven
Op onze volgende avond willen we nadenken en werken rond liturgie: voorbereiden, aandachtspunten,
voorgaan, voorlezen in de liturgie, enz.
We komen samen op dinsdag 20 april om 20u00 .
Zorg dat je er bij bent!

Het is weer zover !!!

Voor de derde (en laatste) keer
brengen we vele zangers en
zangeressen samen voor een
'Ik veroordeel je niet, zei Jezus,
het leven loopt soms langs rare wegen. gospelconcert. Je bent opnieuw
uitgenodigd om mee te doen.
Laat het verleden zoniet vergeten
Deze keer staan we er niet aldan toch vergeven zijn...
leen voor. Ruim 30 (dertig!)
Je kàn ànders leven! ...'
koren uit het hele Vlaamse land
zullen samen met Lea Gilmore
Eén ontmoeting kan beslissend zijn.
zingen op 30 en 31 oktober in
het Kuipke. Ben je op zoek naar meer info dan kan je altijd terecht op
www.damiaangospelconcerten.be. Wij hebben voor de Gentse koren 3 repetities voorzien: 23 april, 28 mei en 11 juni.

Je zal wel begrijpen dat het belangrijk is om deze allemaal mee te maken.
Eerste gospelrepetitie
vrijdag 23 april
om 20u00
Kapel Broeders van Liefde - stropstraat
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
APRIL
Za. 3

9u30 Paaskuis van de kapel
18u30 PALMZONDAGVIERING - omhaling

Di. 6
Do. 8

20u00 Repetitie Effatakoor
14u30

Ziekenzalving Jan Palfijn (repetitie 14u00)
Nadien: klaarzetten kapel voor Witte Donderdag

WITTE DONDERDAGVIERING met ziekenzalving
20u00 Nadien aanbidding tot 22u 00
Klaarzetten kapel voor Goede Vrijdag
Vr. 9
Za. 10

20u00

GOEDE VRIJDAGVIERING Breng je een bloem mee ?
Nadien klaarzetten zaal voor de receptie

14u30 Klaarmaken kapel voor de paaswake
20u00 PAASZATERDAGVIERING nadien receptie

Zo. 11

10u30 Viering in de Nieuwe Wandeling

Ma. 12
tot
Do. 15

VAKANTIE !

Za. 17

18u30 Effataviering

Di. 20

20u00 Basiscursus geloven

Wo. 21

20u00 Tabormoment

Vr. 23

20u00 Eerste gospelrepetitie

Za. 24

18u30 Effataviering Doop Simon

Wo. 28

20u00 Tabormoment

MEI
Za. 1
Wo. 5
Za. 8

18u30 Effataviering
20u00 Tabormoment
14u30 Snoezelzingen in Vurste
18u30 GEVI - gemeenschapsviering

Kuis je mee ???

Op zaterdag 3 april willen we de kapel en de zaal een goeie beurt geven!
Zoals altijd maken ook hier vele handen het werk wat lichter. Kan je een paar uurtjes
vrijmaken, dan ben je van harte welkom. Mocht je beschikken over wat kuismateriaal
mag je dit altijd meebrengen om vlot te kunnen werken. DOEN !
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

