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God is een bol waarvan
het middelpunt overal is
en de omtrek nergens.

St.-Bonaventura (1221-1274)
Op zaterdag
20 augustus
vanaf 9u30
kuisen we
de kapel.

Wie komt meehelpen ?

Hey tieners,
Denken jullie al eens na
over de inrichting van
jullie lokaal en wat jullie
daar samen kunnen doen.
In de loop van
september steken
we dan de koppen
eens bij elkaar.

Open gemeenschapsraad 2005
Op maandag 22 augustus om 20 uur houden we onze jaarlijkse
“open gemeenschapsraad”:

2om te zeggen wat goed was,
2om ideeën te geven over wat beter kan,
2om aandacht te vragen voor . . .,
2om nieuwe initiatieven voor te stellen,
2om zich te engageren binnen onze groep.
Daarom is het zéér belangrijk dat je er bij bent.
Mocht je niet kunnen komen en je hebt toch suggesties, laat ze dan
per telefoon, fax of e-mail weten aan één van volgende personen:
Ilse Spiloes 09/329 75 39 ~ ilse.spiloes@pandora.be
Chris Van Laere 09/355 96 08 ~ chr_vanlaere@skynet.be
Pater Guido 09/220 77 54 ~ guido.moons@skynet.be
Graag zouden we tegen dan ook weten wie
wenst mee te werken in de Stuurgroep.
Wij verwelkomen hierbij reeds de nieuwe
stuurgroepleden en zeggen dank aan al wie in
de voorbije jaren meegewerkt heeft in de stuurgroep van Effata.

Live CD opname
Op 12, 13 en 14 augustus om 20 uur worden opnames
gemaakt voor een nieuwe CD van de Damiaanactie.
Het zullen 3 concerten zijn in de kapel van de Broeders van Liefde,
Stropkaai 38B te Gent.
Kaarten kosten € 12. Elke concertganger krijgt een kortingsbon
van € 5 bij aankoop van de nieuwe CD.
Genummerde kaarten zijn te bekomen bij Walter Samyn
0497/40 48 45 of via damiaanactie-ovl@sintpaulusgent.be

GEZOCHT: helpende handen vanaf maandag 8 augustus voor het klaarzetten van de kapel
voor de CD-opname en dinsdag 16 augustus voor het terug in orde brengen van de kapel.
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
AUGUSTUS
Za. 6

18u30 Effataviering

Di. 9

20u00 Repetitie koor en orkest voor de CD-opname

Do. 11

20u00 Algemene repetitie voor de CD

Vr. 12

20u00 Concert en CD-opname

Za. 13

20u00

Zo. 14

20u00 Concert en CD-opname

Ma. 15

Concert en CD-opname
GEEN EFFATA-VIERING

GEEN VIERING IN DE GEVANGENIS

Za. 20

9u30 Kapel-kuis
18u30 Effataviering

Ma. 22

20u00 Open gemeenschapsraad

Vr. 26

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 27

18u30 Effataviering

SEPTEMBER
Za. 3
Zo. 4
Di. 6

9u30

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

19u00 Stuurgroep Effata

Wo. 7

20u00 Tabormoment

Do. 8

20u00 Boekenclub

Vr. 9

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 10

We bespreken
het boek
“Al de vragen
van ons leven”
op donderdag
8 september
om 20u00.

18u30 Effataviering

18u30 GEVI - gemeenschapsviering

Wist je dat …

9

de Stuurgroep van 29 t.e.m. 31 juli in de jeugdherberg
van Maldegem het voorbije werkjaar evalueerde en
plannen maakte voor het komende jubileumjaar.
Een kort verslagje in het volgende nummer.

9

pater Guido van 1 t.e.m. 6 augustus in Zwitserland
deelneemt aan het provinciale kapittel van de nieuwe
Sint-Clemensprovincie van de Redemptoristen.

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

