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Hoe authentieker en creatiever een gemeenschap is
in het zoeken naar het wezenlijke
en naar de realisering van haar doelstellingen,
des te meer worden de leden gestimuleerd
zichzelf te overstijgen
en zo naar meer eenheid te groeien.
Jean Vanier, stichter van de Ark-gemeenschappen

Bezinningsnamiddag
De eerste zondag van de Advent komt Br. Luc
Maes, regionale overste, ons vertellen over “de

spiritualiteit van en bij de Broeders
van Liefde”.
Zondag 27 november om 15 uur.

Pater Damiaan

Lies en Jeroen
beginnen eerstdaags (26 november)
hun verkenningstocht binnen onze
gemeenschap. Zij krijgen daarbij de
hulp van een peter of meter die we
dan voor hen zoeken.
Als er nog kandidaten zijn
dan verwachten we zo vlug mogelijk
een seintje.
Onze plechtige communicanten kijken
er in elk geval naar uit.
http://users.pandora.be/effata
www.stclemens.org

Herinnering aan alle jongeren vanaf 8 jaar !
Met dit berichtje willen we jullie nog eens uitnodigen om mee te
komen knutselen, versieren, (pannen)koeken bakken, …
en nog veel meer op

Op dit ogenblik kiest ons land de
“Grootste Belg” aller tijden.
Iedereen vindt het volkomen
terecht dat Damiaan bij de laatste
10 kandidaten zit.
Jij kan meehelpen om ervoor te
zorgen dat Damiaan werkelijk
de Grootste Belg aller tijden
wordt door te stemmen op:
telefoon 0905 56 101 of
SMS BELG 01 naar 3470.
Zie ook www.degrootstebelg.be
Om de Damiaanactie te steunen
kan je ook de nieuwe Gospel-CD
kopen aan € 15,00
bij Walter Samyn 0497/404845

vrijdag 11 november van 14.00 u. tot 18.00 u. in Effata.
Om te knutselen mag je van alles meebrengen:
gekleurd papier, scharen, lijm, verf en borstel,
stiften, kleurpotloden … en alles wat je denkt te
kunnen gebruiken. Misschien heb je hier of
daar zelfs een oude rol behangpapier liggen.
Voor het bakgedeelte zorgen wij wel, daar moet je je geen zorgen
over maken.
Hopelijk zijn we met velen (mama’s en papa’s mogen
ook meekomen natuurlijk!) en hebben we allemaal
leuke ideeën. Tot dan!!!

24/12/05: Middernachtmis
04/03/06: Viering 100 jaar kapel
17/04/06: Familiedag (verdere info volgt)

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

De prikbordkalender
NOVEMBER
Di. 1

10u30 Viering in de gevangenis

Do. 3

20u00 Stuurgroep Effata

Vr. 4

20u00 “Kerkopbouw vandaag” door Paul Zulehner te Antwerpen

Za. 5

18u30 Effataviering

Wo. 9

20u00 Tabormoment

Do. 10

20u00 Voorbereiding “Advent”

Vr. 11

14u00 Kook- en knutselnamiddag voor de jeugd
20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 12

18u30 GEVI - gemeenschapsviering

Wo. 16
Za. 19
Wo. 23

20u00 Tabormoment
18u30 Effataviering
20u00 Tabormoment

Vr. 25

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 26

18u30

Zo. 27 15u00 - 17u00
Wo. 30

Effataviering - Eerste zondag van de Advent
Naamopgave Plechtige Communicanten
Bezinningsnamiddag in de zaal:

“De spiritualiteit van en bij de Broeders van Liefde”

20u00 Tabormoment

DECEMBER
Do. 1

20u00 Stuurgroep Effata

Za. 3

18u30

Wo. 7
Vr. 9
Za. 10

Effataviering - Tweede zondag van de Advent

Bond Zonder Naam kaarsenverkoop !!!

20u00 Tabormoment
20u00 Repetitie Effatakoor
18u30

GEVI - Derde zondag van de Advent
Omhaling Welzijnszorg

Zaterdag 3 december
verkoop van kaarsen,
kalenders, enz. van

Bond Zonder Naam.

We bespreken dit boek
op donderdag
19 januari 2006
om 20 uur.

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

