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Als je zegt
dat je iets
belangrijk vindt
en waardevol
maar in je dagelijkse leven
maak je geen tijd
om hetgeen je zegt
belangrijk te vinden,
is het duidelijk
dat je het eigenlijk
niet belangrijk vindt.
In werkelijkheid
heeft alleen
dat waar je tijd aan geeft
waarde in jouw ogen.
De rest zijn woorden.
Carlos Desoete

OGR 30 augustus
Open gemeenschapsraad

Het was een vruchtbare en zeer positieve
vergadering,
al hadden we wel
wat meer deelnemers
verwacht.
Op 18 september tijdens en na de viering
zal het verslag ter
beschikking liggen
en komt er meer info
over de verdere
werking.

We beginnen aan het negende
werkjaar in de Stropstraat en we kunnen met veel genoegen vaststellen dat we ons met steeds meer mensen thuis voelen in Effata. De integratie van de Roeachgroep is goed verlopen, we zijn intussen een VZW geworden en er wordt voortdurend gesleuteld om de werking te verbeteren. Drie dagen was de stuurgroep bij elkaar om de werking te
evalueren en te optimaliseren. Daar is een lijvig werkdocument uit gegroeid.

Op zaterdag 18 september stellen wij het aan u voor.
Om niet terug te plooien op onszelf hebben we ons verbonden aan de, intussen welbekende, Damiaanactie. Een NGO die vooral bekommerd is om de
mensen met lepra en tbc in de Derde Wereld. Een deel van onze tijd en energie willen we ten dienste stellen van deze mensen. Je kan daar vandaag al
mee beginnen door de Damiaanactie in eigen kring bekend te maken.

Word
ambassadeur

voor de Damiaanactie !
Hoogtepunt in de werking van de DA is natuurlijk
de werelddag van de melaatsen: de laatste zondag van januari
dit jaar: 30 januari 2005.
Maar de DA wil niet alleen geld verzamelen.
Ze willen ook aan de bewustmaking van mensen werken en zoeken ook daarvoor vrijwilligers.
Jij kan meewerken door in je eigen omgeving (je parochie, de school van je kinderen) de DA
onder de aandacht te brengen en uit te nodigen om de informatie die de DA aanbiedt ook in
parochie en school te verspreiden.
De vraag stellen of de DA zijn materiaal mag aanbieden is genoeg.
Je komt hierover meer te weten,
o.a. over het Nicaraguaproject van dit jaar,
op de website van de Damiaanactie: www. damiaanactie.be
of bij Guido.
Misschien voel je je geroepen om in het weekend van 29/30 januari in één of andere parochie
in de vieringen te spreken over de DA - een goeie oefening om te spreken in het openbaar.
Wij zullen uiteraard op een avond in januari deze toespraak samen voorbereiden.

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
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

Di. 14

20u00 Stuurgroep Effata

Wo. 15

20u00 Tabormoment

Vr. 17

19u30 Eerste inzingsessie gospelconcert in de kapel

Za. 18

18u30 Effataviering

Di. 21

20u00 Voorbereiding viering 9 oktober

Wo. 22

20u00 Tabormoment

Vr. 24

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 25

18u30 Effataviering

Wo. 29

20u00 Tabormoment

OCTOBER
Za. 2
Wo. 6

18u30 Effataviering
20u00 Tabormoment

Vr. 8

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 9

18u30 GEVI - gemeenschapsviering

Op 30 en 31 oktober is het zo ver. Dan zien en horen we de
resultaten van 2 jaar hard werken door 2500 vrijwilligers !

De kerngroep die dit mega-evenement voorbereidt bestaat
hoofdzakelijk uit Effata-leden. Wees dus niet verwonderd dat je
de volgende weken regelmatig zal aangesproken worden om
mee de laatste loodjes te leggen voor dit gebeuren. Graag nodigen we bereidwilligen uit om vooral de week voor de concerten
mee te werken aan de opbouw en organisatie.
Misschien kan je nu al je agenda invullen ?!
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

