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Dag beste mensen,

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 je tijd aan geeft,
waarde in jouw ogen.

Sinds kort hebben wij een lokaal gekregen waar wij mogen samen zijn na
de vieringen. Op dit moment is het daar nog redelijk kaal.
We willen het een beetje opfleuren en gaan daarvoor samenwerken met
de kinderen. We hebben veel leuke ideeën maar we willen jullie een paar
dingen vragen:
Voor de kleinsten onder ons zijn we op zoek naar playmobiel of
blokken of puzzels die jullie kunnen missen.
We hebben al een beetje stripverhalen maar omdat we met nogal veel
zijn kunnen we er nog een pak gebruiken.
Natuurlijk komen er ook gezelschapsspelletjes van pas.
Wie een of meer van die zaken kan missen, mag die altijd meebrengen
naar de viering. Wij zullen jullie daar hééééééél dankbaar voor zijn.

De rest zijn woorden.

Kom binnenkort maar eens kijken wat we er
van gemaakt hebben.

Tot dan! De jeugd van effata.

Carlos Desoete

Hoi,
Ik ben Lies Hertens.
Ik zit in het zesde leerjaar en ik
zou graag in het voorjaar 2006
mijn communie bij pater Guido
willen doen.
Zijn er nog kinderen die dit
willen doen?
Dan ben ik niet
meer alleen.
Zo ja, dan mag je
dat aan Ilse Spiloes
melden. Dit is haar
e-mailadres:
ilse.spiloes@pandora.be

Bij de start van ons feestjaar “10 jaar Effata”,
mochten wij de provinciaal van de Redemptoristen
Hermann ten Winkel en zijn vicaris Henk Erinkveld
verwelkomen.
Ze genoten zichtbaar van de
stemmige viering en de
gemoedelijke en uitgebreide
receptie daarna.
Ze lieten ook duidelijk hun
waardering blijken voor hetgeen Guido met Effata
reeds gerealiseerd heeft en wat we
samen
nog willen
bereiken
in de
toekomst.

Groeten, Lies
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
OKTOBER
Za. 1
Wo. 5
Za. 8
Di. 11
Wo. 12

18u30 Effataviering
20u00 Tabormoment
18u30 GEVI - gemeenschapsviering
20u15 Stuurgroep Effata
20u00 Tabormoment

Vr. 14

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 15

18u30 Effataviering

Wo. 19
Za. 22
Wo. 26

20u00 Tabormoment
18u30 Effataviering
20u00 Tabormoment

Vr. 28

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 29

18u30 Effataviering

NOVEMBER
Di. 1

10u30 Viering in de gevangenis

Do. 3

20u00 Stuurgroep Effata

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

Menslievendheid moet ik aanzeggen - over Redemptoristen en Redemptoristinnen
In de laatste decennia blijkt duidelijk de keuze van de redemptoristen voor een kritisch
kerk-zijn. Zij zijn aanwezig in bevrijdende bewegingen en hun centra zijn gericht
op een bezinning die vruchtbaar wordt in het bezig zijn met de maatschappelijke
problematiek.

We bespreken dit boek
op donderdag 19 januari
2006 om 20 uur.
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Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

