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Hoe feller de spots,
hoe donkerder de schaduwen
waarin zorgvuldig verborgen
en angstvallig verzwegen blijft
dat de meesten
buiten de prijzen vallen,
hun leven lang.
Voor velen zijn die dagen
alleen bevestiging
van wat zij jaar-in-jaar-uit
aan den lijve moeten ondervinden:
zij horen er niet bij,
zij kunnen niet mee;
de drempel is voor hen te hoog.
Er zijn lichten
die meer verduisteren
dan dat ze aan het licht brengen.
Advent.
Misschien de tijd
om die lichten wat te dimmen
zodat we beter zien
wat in de schaduw is gebleven.

Kuisen & Versieren
Op zaterdag 16 december
wordt de kapel gekuist en
de zaal versierd voor het feest van Kerstmis.
Iedereen die kan is welkom vanaf 9u30.
Wie steekt er een handje toe ?

Zaterdag 9 december
(2de zondag van de advent)

verkoop van kaarsen, enz.

zaterdag
16 december
omhaling
Welzijnszorg

Een droom wordt waar …
Op 24 december om 19 uur staat in de Effatazaal de tafel gedekt
voor al wie kerstavond wil beginnen met een lekker etentje.
Wens je mee te vieren, laat dan zeker iets weten.
Wel vragen we een minimum bijdrage van 5 euro.

“In vervoering voor Voeren”

Daarna vieren we de MIDDERNACHTMIS,
want we houden immers vast aan de traditie,
ook al vraagt het een inspanning.
Eén maal in het jaar komen we midden in de nacht samen
om de geboorte van het licht te vieren.
Dit is een viering met een sterk symbolisch karakter.

9 t.e.m. 12 april 2007

Daarna is er natuurlijk receptie voor iedereen.

Carlos Desoete

Effata gaat op reis
naar de Voerstreek:

Gedurende de

advent
gaan we tijdens
de vieringen
op stap met

Johannes
de doper.

Cpflfodmvc!!
We bespreken dit boek op
donderdag 25 januari 2007 om 20 uur.
Wellicht kan dit boek een bescheiden bijdrage leveren
aan de vorming en opleiding van theologen en
predikanten, en mag het dienen ter inspiratie van
liturgiegroepen en voorgangers, en ter oriëntatie van
eenieder die geïnteresseerd is in de eeuwenoude,
maar vaak verstofte en verstolen kunst van de liturgie.
(uit het voorwoord)
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Effataviering - 1ste zondag van de Advent
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Stuurgroep Effata
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GÉÉN REPETITIE EFFATAKOOR
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18u30

Wo. 13

20u00

Tabormoment
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20u00

Repetitie Effatakoor

09u30

Kapelkuis en kerstversiering

13u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

15

Za. 16

18u30

GEVI - gemeenschapsviering - 2de zondag van de Advent

Bond zonder Naam ~ Kaarsenverkoop

Effataviering - 3de zondag van de Advent

Omhaling Welzijnszorg

Wo. 20

20u00

Tabormoment

Do.

21

17u30

Zingen op kerstmarkt van “School aan de Waterkant” (BuSO Sint-Juliaan)

Vr.

22

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

23

18u30

Effataviering - 4de zondag van de Advent

Verzoeningsmoment

19u00

Gemeenschappelijke kerstmaaltijd

24u00

Middernachtmis

Ma. 25

10u30

Zingen in de gevangenis

Za.

18u30

Effataviering

Zo. 24

30

JANUARI
Do. 4

14u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

Sterzingen voor de Damiaanactie

20u00

Stuurgroep Effata

18u30

Effataviering - Driekoningen

20u00

Film kijken met 12+ jongeren

20u00

Tabormoment

12

20u00

Repetitie Effatakoor

Za. 13

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Za. 6
Wo. 10
Vr.

~

nadien Nieuwjaarsreceptie

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

