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Kapelkuis
Op zaterdag 17 december
wordt de kapel gekuist.
Iedereen die kan is vanaf
9u30 welkom om de kapel in orde te brengen
voor het feest van Kerstmis.
Wie steekt een handje toe ?

Zaterdag 3 december
verkoop van kaarsen,
kalenders, enz. van
Bond zonder Naam.

Familiedag
Volgend jaar valt
de paasvakantie
vóór Pasen.
Daarom wordt het
“samen“samen-eeneen-paarpaar-dagendagen-opopvakantievakantie-gaan”
vervangen door een
familiedag op Paasmaandag.
Paasmaandag
Verdere info volgt later.

Data om in je agenda te noteren
04/03/06: Viering 100 jaar kapel
17/04/06: Familiedag
Advent is wintertijd:
waarin we de koude te lijf gaan
en verlangen naar warmte en geborgenheid.
En we weten ons verbonden met mensen
ook hier bij ons
die door armoede en uitsluiting
menselijke warmte te kort komen.
Mensen die, soms letterlijk, in de kou staan.
Advent is een oproep
voor iedere christen om warmte en licht te zijn.
Solidair met al wie de energie niet heeft
om ten volle te kunnen leven.
We willen ommekeer brengen
voor mensen wie onrecht gedaan wordt.
Mensen die door armoede uitgesloten worden.

Zaterdag 10 december
Omhaling Welzijnszorg

MIDDERNACHTMIS
Wij houden vast aan de traditie, ook al vraagt het een inspanning. Eén maal
in het jaar komen we midden in de nacht samen om de geboorte van het licht te
vieren. Deze viering met een sterk symbolisch karakter houden we dus ook dit jaar. Je
bent van harte uitgenodigd om de middernachtmis met ons te vieren in de kerstnacht.

Daarna is er natuurlijk receptie voor iedereen.
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
DECEMBER
Do. 1

20u00 Stuurgroep Effata

Za. 3

18u30

Wo. 7
Vr. 9

Bond Zonder Naam kaarsenverkoop !!!

20u00 Tabormoment
20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 10

18u30

Zo. 11

07u30

Wo. 14

Effataviering - Tweede zondag van de Advent

GEVI - Derde zondag van de Advent

Omhaling Welzijnszorg
Vertrek naar Tungelroy (Nederland)
10u30: Koor zingt in de viering

20u00 Tabormoment

Vr. 16

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 17

09u30 Kapelkuis
18u30

Wo. 21

Effataviering - Vierde zondag van de Advent

Verzoeningsmoment

20u00 Tabormoment

Middernachtmis

Za. 24

24u00

Zo. 25

10u30 Viering in de gevangenis

Za. 31

18u30 Effataviering

JANUARI
Do. 5

20u00 Stuurgroep Effata

Za. 7

18u30

Wo. 11

Effataviering
nadien Nieuwjaarsreceptie

20u00 Tabormoment

Vr. 13

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 14

18u30 GEVI - gemeenschapsviering

We bespreken dit boek
op donderdag 19 januari 2006
om 20 uur.
Er zijn nog enkele exemplaren
te verkrijgen na de vieringen bij
Fons.
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

