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Denk na over wat echt waarde heeft
en je leven zin geeft,
en richt daar je prioriteiten naar.
Tenzin Gyatso
(Veertiende Dalai Lama)

Dessert

Het feestjaar loopt (bijna) op zijn einde.
Reeds 10 jaar zijn we te gast op de campus
SintSint-Juliaan.
Dankjewel aan iedereen die
- op zijn of haar eigen wijze onze gemeenschap mee hebben opgebouwd.

Wie een bijdrage wil leveren voor
het dessertbuffet neemt gerust
contact op met Miet Achten:
na de viering of op 0485/91 93 19

Kostprijs
 volwassenen: € 12,50

(aperitief inbegrepen)
 kinderen onder de twaalf: € 7,50

Nu de lentekuis voorbij is kan het
oude theekopje of de bloemenvaas
of … op “onze brocante” verkocht
worden voor een minimumprijs
van € 1,00 (meer mag ook).
De opbrengst gebruiken we voor de aankoop
van een nieuw fototoestel voor Effata.
Alles wordt verzameld in de Effatazaal op:
 zaterdag 17 juni (na de viering),
 zaterdag 24 juni (tussen 15 en 18 uur),
 zondag 25 juni (na de viering).

Plechtige Communie 2007
Er zijn reeds 3 kandidaten.
Wie nog wil aansluiten laat dit best zo
vlug mogelijk weten aan pater Guido.

Programma
11u00: Eucharistieviering in de kapel
12u00: Aperitief
12u30: Samen aan tafel:
- warme beenhesp met groenten en frieten
- dessertbuffet

Inschrijving
Het is natuurlijk voor de bestelling belangrijk om
te weten hoeveel personen wij mogen verwachten.
Verwitting ons dus ZEKER vóór 18 juni.
 Je kan inschrijven na elke viering.
 Je kan ook storten op onze rekening

(zie onderaan deze bladzijde)
Gelieve in dat geval het aantal volwassenen en
kinderen te vermelden.

Bowling
Met de +10-jarigen
- die dit willen - gaan we om 14u30
samen een partijtje bowling spelen terwijl
hun ouders rustig kunnen blijven napraten.

[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.
Meer info op onze website.

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

De prikbordkalender
JUNI
Do.

1

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

3

18u30

Effataviering PINKSTEREN

Zo.

4

10u30

Pinksterviering in de gevangenis

Wo.

7

20u00

Tabormoment

Vr.

9

20u00

Repetitie Effatakoor

Za. 10

18u30

GEVI - gemeenschapsviering

Wo. 14

20u00

Tabormoment

Za.

17

18u30

Effataviering

Wo. 21

20u00

Tabormoment

Vr.

23

20u00

GEEN REPETITIE EFFATAKOOR !!!

Za.

24

18u30

GEEN EFFATAVIERING !!!

Zo.

25

Wo. 28

11u00 Ontmoetingsdag
20u00

Tabormoment

JULI
In JULI zijn er (bijna) geen activiteiten !!!
Di.

4

09u30

6 t.e.m. 13 juli

GROTE KUISdag
Italië-reis: “De stichtingsplaatsen van de Redemptoristen”

AUGUSTUS
1 t.e.m. 3 augustus Evaluatie- en planningsdagen van de Stuurgroep
Za.

5

18u30

Effataviering

Vr.

11

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

12

18u30

Effataviering

Di.

15

10u30

Viering in de gevangenis

Wie komt er meehelpen ???
Op dinsdag 4 juli houden we vanaf 9.30 uur een GROTE KUISdag:
zaal, kapel, sacristie, kelder, ...
Iedereen (zowel vrouwen als mannen) is van harte welkom !!!
Ontmoetingsdag voor leken en redemptoristen uit de Sint-Clemensprovincie (Vlaanderen, Nederland, Duitsland en Zwitserland)
Zondag 1 oktober 2006 in de Effatagemeenschap te Gent
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

