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Kent een mens iets van God
dan kent hij zichzelf
en kent niet God.
Clausine van Nieuwlant (1550)
Gents begijn

Op zaterdag
14 augustus
vanaf 9u30
houden we
grote kuis.
Wie komt meehelpen ?

Zondag 22 augustus: Antwerpen anders
Op algemene aanvraag plannen we een tweede geleid bezoek aan
de Joodse wijk in Antwerpen. Wie geïnteresseerd is:
gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven

Programma:
10u00 onthaal - koffie
bezoek Joodse winkelstraten
11u15 bezoek synagoge
13u00 uitgebreide koosjere maaltijd
14u15 bezoek joodse buurt en diamantwijk
16u00 einde bezoek
PRIJS: trein: € 7 - koffie en maaltijd: € 25
VERTREK: 8u31
TERUG: 17u30

Op vrijdag 27 augustus is er een open
repetitie voor het gospelconcert in de
OLV-Sint-Pieterskerk om 19u30.
Alle koorleden zijn uiteraard verwacht.

We bespreken
dit boek
op donderdag 4
november
om 20u00.

Wie vooraf het Kuipke wil zien kan dit om
18u00. Zie ook:

www.damiaangospelconcerten.be

EVEN TUSSENDOOR:

Begin vorig jaar hebben we de Roeachgroep
in ons midden ontvangen en we hebben de indruk dat de samenwerking
goed verloopt. Dit jaar willen we een, voor Vlaanderen in elk geval, uniek
project uittesten. We zouden een samenwerkingsverband willen starten
met een NGO ! Reeds 4 jaar werken we (vooral voor de gospelconcerten) nauw samen met de Damiaanactie.
Vorig werkjaar namen we de organisatie van het megaconcert van 30-31 oktober op onze schouders en daar zijn
we nog steeds mee bezig. Intussen hebben we de Damiaanactie ook inhoudelijk beter leren kennen en willen we
ons uitdrukkelijk verbinden om met de Damiaanactie voor een aantal dingen samen te werken. Tenminste toch
in het komende werkjaar… Nadien zullen we alles natuurlijk evalueren.

Meer info op de open gemeenschapsraad !
Vergeet niet regelmatig een bezoekje te brengen aan onze website:
http://users.pandora.be/effata/
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
AUGUSTUS
Za. 7

18u30 Effataviering

Di. 10

20u00 Stuurgroep Effata

Vr. 13

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 14

9u30 GROTE KUISdag
18u30 Effataviering - doop

Zo. 15

10u30 Viering in de gevangenis

Za. 21

18u30 Effataviering - doop

Zo. 22

Bezoek aan de Jodenwijk in Antwerpen

Vr. 27

19u30 Repetitie met Lea Gilmore OLV Sint Pieterskerk

Za. 28

18u30 Effataviering - doop

Ma. 30

20u00 Open gemeenschapsraad

SEPTEMBER
Wo. 1
Za. 4
Zo. 5

20u00 Tabormoment
18u30 Effataviering
9u30

Zingen in Afsnee - Repetitie om 9u00
Daarna restaurant: Stanny's mosselen

Wo. 8

20u00 Tabormoment

Vr. 10

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 11

18u30 GEVI - gemeenschapsviering - doop

Wij houden op maandag 30 augustus een open gemeenschapsraad.
Omdat we niet willen verstarren is dit een belangrijke vergadering.
Op deze avond nodigen we met aandrang iedereen uit die op de ene of andere manier
haar/zijn mening kwijt wil over het reilen en zeilen binnen de gemeenschap:

2om te zeggen wat goed is en om te verbeteren wat kan,
2om aandacht te vragen voor blinde vlekken in de werking,
2om nieuwe initiatieven voor te stellen,
2om zich te engageren binnen onze groep.
Naast het voorstellen van de resultaten van het voorbije evaluatieweekend met de stuurgroep
willen we ook naar uw mening luisteren. Daarna leggen we onze wensen en suggesties bij elkaar. Mocht je niet kunnen komen en toch suggesties hebben laat ze dan per telefoon, fax of
email weten aan Guido of iemand van de stuurgroep. Beter is natuurlijk dat je zelf komt !
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

