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Ze komen elke week samen.
En dat sinds vele jaren.
Ze praten heel gewoon
over wat hen bezighoudt:
hun dromen en verlangens,
ervaring en ontgoocheling.
Ze ontmoeten elkaar.
Ze hebben elkaar echt gevonden.
Gaandeweg gingen zij ook
kleine stappen zetten
om het niet bij woorden te laten,
om iets te realiseren van hun droom.
Och het was niet zoveel.
Heel gewone dingen:
samen gospels zingen;
iets met jongeren opstarten;
afwassen en vieringen voorbereiden;
mee opstappen voor vrede.
Gewoon. Haalbaar. En toch ...
Na al die jaren zijn ze wel veranderd.
Allemaal.
Ze kregen oog voor situaties
waar ze vroeger aan voorbijgingen.
Ze doorzien de leugens van het nieuws.
Er groeide in hen
een vermogen tot inzet
dat niemand ooit voor mogelijk hield.
De verbondenheid in de groep
is niet meer te breken.
Ze zijn zoveel als broers en zussen
geworden voor elkaar.
Ze zijn veranderd,
al weet niemand hoe, wanneer of waar.
De nieuwe Mens van God
is onderweg
in hen geboren.

Carlos Desoete

Daguitstap naar Redemptoristenklooster te
Wittem (NL) op zondag 20 augustus 2006
08u00: Vertrek aan de Stropkaai
11u00: Het Effata-koor zingt tijdens de viering
‘s Middags soep met broodjes
Korte wandeling naar de Gulpenerberg
Rondleiding in klooster en kerk
17u00: Terug naar huis
Ga jij ook mee met de bus ?
Schrijf dan in na de viering, ten laatste
tegen dinsdag 15 augustus.
Volwassenen: € 10

~

Kinderen: € 5

Zondag 1 oktober 2006 ~ Studie- en ontmoetingsdag
In de kerk van de toekomst hebben de leken een belangrijke rol
te spelen en daar zijn de redemptoristen zich goed van bewust.
Daarom ontvangen we met Effata op zondag 1 oktober 2006
leken en redemptoristen uit de Sint-Clemensprovincie
(Zwitserland, Duitsland, Nederland en Vlaanderen).
 Inschrijven voor deze dag kan tot 15 september !!!
 Zaterdag 30 september is er géén viering !!!

Guido ontmoet in Italië de
stichter van de redemptoristen:

San Alfonso
[pnfsmfduvvs!
Een boek om stukje bij beetje te lezen en te verteren
… een hele vakantie lang.
We bespreken dit boek op donderdag
26 oktober om 20 uur.

Er zijn nog enkele exemplaren in voorraad.
Meer info op onze website.
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Op maandag 4 september om 20 uur houden we onze jaarlijkse
“open

gemeenschapsraad”:
om te zeggen wat goed was,
om aandacht te vragen voor . . .,
om nieuwe initiatieven voor te stellen,
om ideeën te geven over wat beter kan,
om zich te engageren binnen onze groep,
...

Daarom is het zéér belangrijk dat je er bij bent.
Mocht je niet kunnen komen en je hebt toch suggesties, laat ze
dan weten aan iemand van de stuurgroep of op info@effata.be.
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Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

