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Vastenactie Caraes 2003
Handicap in het Zuiden
Ik heb de ziel gezocht
en haar niet gevonden.
Ik heb God gezocht
en Hem niet gevonden.
Ik heb mijn broer gezocht
en vond ze alledrie.
Martin Luther King

Totale opbrengst:
€ 107.628,35
Rechtstreeks naar de
projecten: 9 6%

Het zal je maar overkomen. Een
Fondsenwerving en
educatie: 4%
handicap hebben is erg. Fysisch
ziek zijn ook, maar psychisch
zieken worden in de ontwikkelingslanden niet herkend en erkend. In de Fillipijnen worden psychiatrische
patiënten op de bus gezet. Aan het eindpunt (Terminus Tabaco) worden ze op straat gezet en aan hun lot
overgelaten. Daar wil Caraës een opvangcentrum bouwen. Tijdens deze vastentijd houden we 2 omhalingen om dit project te steunen (zie kalender). Zij rekenen op jullie !

ziekenzalving

Op zondag 22 februari
mochten we in de Goede Bijstandkerk meevieren in de ziekenzalving, die ook nog door
de VRT werd uitgezonden. Daar kwam ook de
vraag: moeten we in
onze gemeenschap elkaar niet de kans geven om de ziekenzalving te ontvangen ? In de vastentijd
worden we meer nog dan anders geconfronteerd met onze
eigen kwetsbaarheid en die van anderen. Is dit niet het
moment om als gemeenschap stil te staan bij de zieke, de
oudere en de gekwetste mens in ons midden? Hen genezen
kunnen we misschien niet. Hen nabij zij echter des te
meer. Witte Donderdag leek ons daarvoor een geschikt moment ! Als mensen het sacrament van de kwetsbaarheid
willen ontvangen: geef dan je naam op aan Guido of aan
iemand van de stuurgroep.

Tabormoment
Elke woensdag (niet tijdens de schoolvakanties)
komen we om 20u00 (tot 20u45) samen om te
bidden en van de stilte te genieten. Iedereen is
daar natuurlijk welkom, je moet er niets voor
kunnen of kennen. Is de vastentijd geen moment om dit eens te proberen ???

Basiscursus geloven
Bidden in de praktijk: hoe doe je
dat, welke rituelen maak je voor
jezelf, hoe kunnen we elkaar helpen in het tijd maken voor gebed
… of is dat eigenlijk niet nodig ?
Wat met het evenwicht tussen gemeenschappelijk en persoonlijk
gebed ? En ons Tabormoment … kunnen we ons
daarin vinden ? Waar vinden we woorden om te bidden ? Rond deze vragen komen we dinsdag 16 maart
om 20u00 samen. Zorg dat je er bij bent!
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De prikbordkalender
MAART
Wo. 3

20u00 Tabormoment

Za. 6

18u30 Effataviering - 2e zondag van de vasten

Di. 9

20u00 Stuurgroep Effata

Wo. 10

20u00 Tabormoment

Vr. 12

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 13

18u30

Di. 16

20u00 Derde samenkomst basiscursus

Wo. 17
Za. 20
Wo. 24

GEVI - gemeenschapsviering
3e zondag van de vasten

20u00 Tabormoment
18u30 Effataviering - 4e zondag van de vasten - OMHALING
20u00 Tabormoment

Vr. 26

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 27

18u30 Effataviering - 5e zondag - dienst van verzoening

Wo. 31

20u00 Tabormoment

APRIL
Za. 3

9u30 Paaskuis van de kapel
18u30 PALMZONDAGVIERING - omhaling

Di. 6
Do. 8

20u00 Repetitie Effatakoor
14u30 Ziekenzalving Jan Palfijn (repetitie 14u00)
20u00 WITTE DONDERDAGVIERING met ziekenzalving

Vr. 9

20u00 GOEDE VRIJDAGVIERING

Breng je een bloem mee ?

Za. 10

20u00 PAASZATERDAGVIERING nadien receptie

Zo. 11

10u30 Viering in de Nieuwe Wandeling

Je wordt van harte uitgenodigd om van de Goede Week een feestweek te maken: met
momenten van rust en bezinning, met momenten van intens samen vieren en vooral
door samen de doorgang naar Pasen te maken. Hou deze week vrij !!!
Na Pasen trekken we er even tussen uit. We gaan verder aan onze gemeenschap werken
in Han sur Lesse. De 60 (!) deelnemers wensen we een deugddoende vakantie !
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

