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Zomerlectuur
Een boek om stukje bij beetje te
lezen en te verteren … een hele
vakantie lang. Het wordt je na de
vieringen aangeboden. Meer info vind
je op onze website.
De datum waarop
we dit boek bespreken (in november) wordt nog
meegedeeld.

Zomerstop

Wij zijn aangekomen in de
laatste maand van het werkjaar.
De vakantie komt in zicht en ook in de
werking van de gemeenschap nemen we
wat tijd vrij om te recupereren en
natuurlijk ook om voldoende krachten
op te doen om het nieuwe werkjaar aan te kunnen.
Daarom zijn er in de maand juli geen activiteiten bij Effata.

De eerste viering van het nieuwe werkjaar is op
zaterdag 7 augustus om 18u30.
Prettige vakantie aan iedereen !!!

Dankjewel aan de velen die

Dessert

- ieder op zijn of haar eigen wijze -

Wij zoeken lieve dames en heren die een bijdrage
willen leveren voor het dessert-buffet op de

onze gemeenschap

Ontmoetingsdag.

mee hebben opgebouwd.

Neem gerust contact op met: Miet Achten:
na de viering of op 0485/ 91 93 19

Hallo iedereen,
Ik ben Julie Corin en ik zou graag in 2005
We komen voor mijn plechtige communie willen doen. Net zoals
Ben, Eline, Ann-Sophie en Simon zou ik
de laatste keer
dit werkjaar sa- dat graag bij Pater Guido willen doen. Zijn
men op dinsdag er kinderen die dit samen met mij willen doen ?
Geef dan zo snel moge- Op zaterdag 5 juni
22 juni om
lijk een seintje aan iekuisen we om
20u00.
mand
van
Effata.
9u30 de kapel, de
We evalueren
Hopelijk
zijn
we
met
zaal en de sacrisde voorbije drie jaar en maken een
veel.
tie. Wie komt er
planning op voor de volgende jaren.
Groetjes, Julie
meehelpen ?
Zorg dat je er bij bent !

Basiscursus geloven

Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
JUNI
Wo. 2
Za. 5

20u00 Tabormoment
9u30 Kapelkuis
18u30 Effataviering

Di. 8

20u00 Stuurgroep Effata

Wo. 9

20u00 Tabormoment

Vr. 11

20u00 Derde gospelrepetitie

Za. 12

18u30 GEVI - gemeenschapsviering

Wo. 16

20u00 Tabormoment

Za. 19

18u30 Effataviering

Di. 22

20u00 Basiscursus GELOVEN - evaluatie

Vr. 25

GEEN KOORREPETITIE

Za. 26

GEEN VIERING

Zo. 27

Juli

10u30

Ontmoetingsdag

Geen vieringen

VAKANTIE

AUGUSTUS
Za. 7

18u30 Effataviering

Iets over het programma:
* 10u30 Eucharistieviering in de kapel
* 11u30 Aperitief
* 12u30 Samen aan tafel:
- warme beenhesp
met groenten en frieten
- dessertbuffet
* 14u30 Bowling voor de + 10 –jarigen

Bowling Met de +10 jarigen die dit willen gaan
we samen een partijtje bowling spelen terwijl
hun ouders rustig kunnen blijven napraten.

27
JUNI

Iets over de kostprijs:

Het is niet onze bedoeling
om aan deze dag geld te verdienen. Daarom:
* Volwassenen: € 12,5 (Aperitief inbegrepen)
* Kinderen onder de twaalf: € 7, 5

Nog even iets over de inschrijving
Het is natuurlijk voor de bestelling belangrijk
om te weten hoeveel personen wij mogen
verwachten. Verwittig ons dus:

vòòr 23 juni.

* Wij schrijven je na elke viering graag in.
* Je kan ook storten op onze rekening
(zie onderaan vorige bladzijde).
* Gelieve in dat geval het aantal
volwassenen en kinderen te vermelden.

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

