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Nieuwjaar wensen is:
Geloven in elkaar
en proberen er
samen iets van te maken.
Elkaar hoop en vrijheid geven
want voor de vrijheid
heeft Hij ons gemaakt.
Elkaar graag zien
en je liefde waar maken
in de kleine dingen van elke dag.
Voor het tweede
jaar op rij voert
Vredeseilanden
samen met Oxfam
Wereldwinkels en
Max Havelaar campagne onder de noemer IK BEN VERKOCHT.
Vredeseilanden is dus nog steeds verkocht.
Verkocht voor het idee dat boerenfamilies
in het Zuiden een eerlijke vergoeding voor
hun werk moeten krijgen.
Omhaling op zaterdag
14 januari.

Boekenclub
Op donderdag 19 januari om 20 uur
komen we samen rond het boek

“Menslievendheid moet ik aanzeggen”.
Dit boek gaat over de redemptoristen en in de
laatste decennia blijkt duidelijk hun keuze voor
een kritisch kerk-zijn.
Je bent welkom, ook als je het boek niet las !

Welzijnszorg dankt voor
de omhaling tijdens de
voorbije Advent.
Opbrengst: € 355,00

Familiedag
Het
“samen“samen-eeneen-paarpaar-dagendagen-opop-vakantievakantie-gaan”
wordt dit jaar vervangen door een familiedag
op Paasmaandag.
Paasmaandag
Verdere info volgt later.

Hoop! voor India

Belangrijke data

Waarom India? Omdat dit land onze
4 maart: Viering 100 jaar kapel
hulp broodnodig heeft in zijn strijd tegen
17 april: Familiedag
de dodelijke ziekten tbc en lepra,
en in de nasleep van de tsunami die de kuststreek eind 2004 teisterde.
Vergeet niet regelmatig een
Hoogtepunt in de werking van de Damiaanactie is natuurlijk
bezoekje te brengen aan onze
het werelddagweekeind van de melaatsen: 28 - 29 januari 2006
website.
Effata heeft zich verbonden aan de Damiaanactie.
Nu
nog
gemakkelijker
te
Daarom zoeken we mensen die de DA in eigen omgeving
bereiken . . .
(parochie, school van de kinderen, werk) willen bekend maken.
De vraag stellen of de DA zijn materiaal mag aanbieden is genoeg.
www.effata.be
We zoeken ook mensen die in parochies, als zij dit vragen,
voor de homilie willen zorgen … een gelegenheid om het eens te proberen!
Meer info over het Indiaproject is te vinden op de website www.damiaanactie.be
of bij Damiaanactie-OVL: walter-s@telenet.be ~ 0497/40 48 45.

Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
JANUARI
Do. 5

20u00 Stuurgroep Effata

Vr. 6 14u00 - 17u30

Plechtige communicanten en vroeger gevormden
gaan Sterzingen voor de Damiaanactie in Merelbeke

Za. 7

Effataviering
nadien Nieuwjaarsreceptie

Wo. 11

18u30

20u00 Tabormoment

Vr. 13

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 14

18u30

GEVI - gemeenschapsviering
Omhaling Vredeseilanden

Wo. 18

20u00 Tabormoment

Do. 19

20u00 Boekenclub

Za. 21

18u30 Effataviering

Wo. 25

20u00 Tabormoment

Vr. 27

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 28

18u30 Effataviering

FEBRUARI
Vr. 3

20u00 Stuurgroep Effata

Za. 4

18u30

Effataviering met kinderzegen
dan zullen de pannenkoeken wel niet veraf zijn ...

Wo. 8

20u00 Tabormoment

Vr. 10

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 11

18u30 GEVI - gemeenschapsviering

Effataviering met kinderzegen

Op zaterdag 4 februari richten we onze aandacht en
ons gebed speciaal op onze kinderen.
Ze zijn dus allemaal meer dan welkom ! ! !
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

