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Een jaarlijks terugkerend ritueel of is het meer ?
De dood heeft niet het laatste woord … zegt men.
Misschien is het laatste woord dan toch het
(8 - 16 april)
voorlaatste en mogen we het overlaten aan
Iemand anders, het voorzichtig koesteren in een hoopvol en gelovig
hart en tastend verdergaan.

Goede Week

Je wordt van harte uitgenodigd om van de Goede Week een feestweek
te maken: met momenten van rust en bezinning, met momenten van
intens samen vieren en vooral door samen de doorgang naar Pasen te
maken. Hou deze week vrij !!!
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn
telkens om 20 uur. Voor de Goede vrijdagviering vragen we jullie om
een bloem voor de kruisverering mee te brengen.

Familiedag ‘Zachtjes los’
Paasmaandag 17 april

Zaterdag 1 april om 20 uur
(na de viering met verzoeningsmoment)

INFOVERGADERING
over onze reis naar Zuid-Italië
van 7 t.e.m. 14 juli 2006 met een
bezoek aan de stichtingsplaatsen
van de Redemptoristen.

boekenclub

Houden jullie ook de grote lentekuis?
Van zolder tot kelder?

Op donderdag 20 april om 20 uur Gooi dan niks weg, misschien kunnen anderen
bespreken we een 4-tal teksten van: iets doen met wat jij niet meer wil houden!
Paul Zulehner (pastoraaltheoloog) Op de “ontmoetingsdag”
ontmoetingsdag” organiseren we een
en de paters Lasso, Tobin en
soort ruilbeurs waar jij misschien het antieke
fototoestel of de bloemenvaas, het theekopje
Dembek (redemptoristen).
Deze teksten zijn op
eenvoudige vraag te
bekomen na de viering,
of via de website.

of de ontbrekende boor vindt waar je al zo
lang naar op zoek bent.

Zaterdag 6 mei: Plechtige communie
Zondag 25 juni: Ontmoetingsdag

Dood ben ik pas als jij me bent vergeten !
(Bram Vermeulen)
Tijden de viering van
22 april herdenken we
onze overledenen.

Laatste omhaling
8 april

Op zaterdag 8 april om 9.30 uur willen we de kapel en de zaal
een grondige beurt geven ! Zoals altijd maken ook hier vele
handen het werk wat lichter.
Kan je een paar uurtjes vrijmaken, dan ben
je van harte welkom.
We nodigen niet alleen de dames uit om een
handje toe te steken !!!
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De prikbordkalender
APRIL
Za.

1

18u30

Effataviering ~ 5de zondag van de vasten

Verzoeningsmoment

20u00

Info over Italië-reis: “bezoek aan de stichtingsplaasten v/d Redemptoristen”

Zo.

2

14u00

Geleide wandeling in het ‘Groot Begijnhof’ te Sint-Amandsberg

Do.

6

20u00

Stuurgroep Effata

Vr.

7

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

8

09u30

Paaskuis in de kapel

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

GEVI - gemeenschapsviering ~ Palmzondagviering

Omhaling ÂDe Safari van OmariÊ

Do.

13

20u00

WITTE DONDERDAGVIERING

Vr.

14

20u00

GOEDE VRIJDAGVIERING

Breng je een bloem mee ?

Za.

15

20u00

PAASZATERDAGVIERING
Repetitie koor om 19u00

Nadien receptie !

Zo.

16

10u30

Viering in de gevangenis

Ma. 17

09u00

Familiedag ÂZachtjes losÊ

Wo. 19

20u00

Tabormoment

20

20u00

Boekenclub

Za. 22

18u30

Effataviering

20u00

Samenkomst van de ouders van de Plechtige Communicanten

Wo. 26

20u00

Tabormoment

Vr.

28

20u00

Repetitie Effatakoor

Za. 29

18u30

Effataviering

Do.

We herdenken onze overledenen

MEI
Wo.

3

20u00

Tabormoment

Do.

4

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

6

18u30

Effataviering - Plechtige Communie Lies en Jeroen

Wo. 10

20u00

Tabormoment

Vr.

12

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

13

18u30

GEVI - gemeenschapsviering

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

