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Voor wie het nog niet zou weten . . .
Het oog waarmee ik God zie,
is hetzelfde als het oog
waarmee God mij ziet.
Mijn oog en Gods oog
zijn één en hetzelfde.
Meister Eckhart (1260-1327)

Op het provinciale kapittel van de nieuwe
Sint-Clemensprovincie van de Redemptoristen
is ‘onze Guido’ verkozen tot raadslid,
waarvoor we hem van ganser harte feliciteren.
Op 17 september hopen we de provinciaal, pater Hermann ten
Winkel, en waarschijnlijk ook pater Henk Erinkveld in onze
Effataviering te mogen verwelkomen.
Meer info over de nieuwe provincie op www.stclemens.org

Ziekenzalving

Hey tieners,
Hebben jullie al nagedacht
over de inrichting van jullie
lokaal en wat jullie daar
‘samen’ kunnen doen ???

Tijdens de GEVI van 10 september
(WE van Nationale Ziekendag)
staan we bewust stil bij de kwetsbaarheid van
mensen. We willen als gemeenschap een teken
geven van ons geloof in Gods nabijheid.
Wie de ziekenzalving
wil ontvangen
geeft best een seintje
aan Guido
of iemand van de
stuurgroep.

Op zaterdag 10 september, nà de Gevi,
steken we de koppen bij elkaar.
Kan je er niet bij zijn
en heb je toffe ideeën,
laat dan iets weten aan:
ilse.spiloes@pandora.be
tom.vermeir@telenet.be

Live CD
opname
Dankjewel aan iedereen die op zijn of haar
manier heeft meegewerkt aan het realiseren
van de CD voor de Damiaanactie.
Onze Effatagemeenschap
heeft er weer
voor gezorgd dat

‘This little light’
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blijft verder
schijnen.

De prikbordkalender
SEPTEMBER
Za. 3
Zo. 4

18u30 Effataviering
9u30

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

Wo. 7

20u00 Tabormoment

Do. 8

20u00 Boekenclub

Vr. 9

20u00 Repetitie Effatakoor
GEVI - gemeenschapsviering
met ziekenzalving

Za. 10

18u30

Di. 13

20u00 Stuurgroep Effata

Wo. 14
Za. 17
Wo. 21

20u00 Tabormoment
18u30 Effataviering
20u00 Tabormoment

Vr. 23

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 24

18u30 Effataviering

Wo. 28

20u00 Tabormoment

OKTOBER
Za. 1
Wo. 5
Za. 8

18u30 Effataviering
20u00 Tabormoment
18u30 GEVI - gemeenschapsviering

Heb jij potten, pannen,
Open Gemeenschapsraad
dienschalen en
Dat de Effatagemeenschap door steeds
allerlei keukenmeer en meer mensen ervaren wordt als
gerief dat je
‘onze zaak’ bewijst de inbreng van
niet (meer)
meer dan 20 geïnteresseerden.
gebruikt?
In ons nieuw keukenlokaal
kan dat zeer goed van pas
komen voor allerlei feestactiviteiten.

De werking van het voorbije jaar werd overlopen
en verwachtingen voor het komende feestjaar
werden verwoord.

Het verslag ervan is te vinden op de tafel achteraan
in de kapel en op onze website.

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

