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De stuurgroep meldt u
de geboorte van de
"vzw Effata - Atelier
voor Pastoraal".
De wedergeboorte van
onze Gemeenschap als
rechtspersoon kreeg
versneld gestalte door
het overnemen van de
activiteiten van Roeach,
waarvan de officiële
naam "vzw Atelier voor
Pastoraal" was. Nu de
aansprakelijkheid wat
beter geregeld is, herneemt het leven zijn
gewone gang.
De stuurgroep neemt
alle suggesties voor een
nog betere werking
graag in ontvangst.
Op zaterdag 3 januari
legt het koor een bus in
naar Jette.
Niet koorleden kunnen
ook met deze bus meerijden indien ze op
voorhand verwittigen.
De bus vertrekt aan de
Stropkaai om 8u30
stipt.
Indien je mee wil,
verwittig dan voor
1 januari:
Fons en Chris Van Wielendaele, Ruststraat 23
9000 Gent
tel: 09/ 221 63 15
dezoetses@pandora.be

Het plotse overlijden van Walter raakt ieder die hem gekend heeft. Wij Redemptoristen verliezen niet alleen een dynamische Provinciaal en confrater.
We verliezen ook een goede vriend.
Ook voor de Effatagemeenschap was Walter geen onbekende. Hij ligt mede
aan de oorsprong van onze werking in de Stropstraat. Zijn spreken over ons
was steeds waarderend, bemoedigend en inspirerend. Velen kennen hem ook
van de TV-missen. Met het koor hebben we er samen met hem vele mogen zingen. Het koor zal trouwens ook de uitvaartliturgie mee verzorgen. We zijn blij
om op deze wijze onze dankbaarheid te kunnen tonen voor het vele goede dat
Walter heeft betekend en verwezenlijkt. (lees ook: www.redemptoristen.nl/Wittem/
bewogen/bewogen10.htm )
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De prikbordkalender
JANUARI
Vr. 2

20u00 Extra repetitie Effatakoor

Za. 3

10u30
18u30

Wo. 7
Vr. 9

Uitvaartliturgie voor Walter Corneillie
vertrek om 8u30 aan de StropKAAI

Effataviering
nadien Nieuwjaarsreceptie

20u00 Tabormoment
20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 10

18u30 GEVI - gemeenschapsviering

Di. 13

20u00 Stuurgroep Effata

Ontmoeting met Encounter Vlaanderen - Omhaling vredeseillanden

Wo. 14

20u00 Tabormoment

Do. 15

20u00 Boekenclub - bespreking eindwerk

Za. 17

18u30 Effataviering

Di. 20

20u00 Basiscursus geloven - eerste samenkomst

Wo. 21

20u00 Tabormoment

Vr. 23

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 24

18u30 Effataviering

Za. 31

18u30 Effataviering

FEBRUARI
Wo. 4
Za. 7
Wo. 11

20u00 Tabormoment
18u30 Effataviering
20u00 Tabormoment

Vr. 13

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 14

18u30 GEVI - gemeenschapsviering

Basiscursus geloven
Op dinsdag 20 januari om
20u00 gaat de derde jaargang
van de basiscursus van start.
In de vieringen verneem je hier
meer over ! Dit jaar kijken we vooral naar de praktische kant van de pastorale zorg.

De volgende samenkomst
van de boekenclub
is gepland voor
donderdag 15 januari 2004 om 20u00.
We bespreken dan het eindwerk:
De Effatagemeenschap en mystagogie.

Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

