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Het is veel beter en zinvoller
op een boeiende wijze je tijd te verliezen
dan hem op een vervelende wijze
nuttig door te brengen.
U. Libbrecht

Scala …
Materdomini …
Sint-Alfonsus …
Gerardus Majella ...
Wat zou je denken van een 8-daagse
reis naar Zuid-Italië … met een
bezoek aan de stichtingsplaatsen van
de Redemptoristen …
van 7 t.e.m. 14 juli 2006 ???

Ook dit jaar zal Caraes aandacht hebben
voor solidariteit met het Zuiden.
Daarom zetten zij dit jaar het Maendeleo
Jeugdcentrum in Kigoma in Tanzania in
de kijker. Kigoma is een grote stad in het
Noordwesten van Tanzania waar extreme
armoede heerst. Er leven heel wat straatkinderen en de jongeren zijn er een gemakkelijk slachtoffer van jeugdbendes,
ronselaars van kindsoldaten of ze vallen
ten prooi aan drugs of prostitutie.
Het Maendeleo Jeugdcentrum neemt het
op voor deze jongeren.
Het jeugdcentrum doet dit echter op een heel eigenzinnige wijze. Het concept is
redelijk uniek omdat de jongeren zelf het jeugdcentrum runnen onder begeleiding
van de Vlaamse broeder Stan.
Infofolder te bekomen op de tafel achteraan de kapel of op www.caraes.org
Het is een informatieve reis, maar ook een beetje vakantie (vooral de laatste
dagen). De streek is er wondermooi!!! Kostprijs vermoedelijk ongeveer € 700.
Graag zouden we tegen 8 maart weten hoeveel mensen interesse hebben.
Dan pas weten we of het de moeite loont om aan de voorbereiding te beginnen.
Verdere info: op de tafel achteraan in de kapel of op onze website !!!

Familiedag ‘Zachtjes los’ - Paasmaandag 17 april
09u00: Welkom met koffie in Zaal ter Linden, Schuttersgilde ‘Zachtjes los’, Wippelgem-Dorp 2 te Wippelgem.
Parking achter het café.
10u00: Vertrek naar Kluizendorp, om er aan het Schildeken in 2 groepen te splitsen.
11u00: Start van de bezoeken: groep 1 Geitenboerderij Spiegelstraat ~ groep 2 Waterspaarbekken Kluizen
13u00: Picknick (zelf mee te brengen) + soep (ter plaatse).
14u00: Start van de bezoeken: groep 1 Waterspaarbekken Kluizen ~ groep 2 Geitenboerderij Spiegelstraat
16u00: De 2 groepen komen terug samen in ‘Zachtjes los’.
17u00: Aperitief en ‘zacht’ worstenfestijn met brood.
Kostprijs: € 10 per volwassene, € 5 voor kinderen jonger dan 14 jaar, met een maximum van € 30 per gezin.
Betaling bij inschrijving of via Effatarekening.
Inschrijving: Via mail of rechtstreeks bij Chrisje en Magda nà de vieringen, ten laatste op zaterdag 1 april.
Iedereen is welkom op 4 maart 2006 in de kapel
16u00: Opening door Br. Waldebert Devestel
16u30: Tentoonstelling in de Taborzaal
Koffie en taart in de Effatazaal
18u30: Viering met bisschop Luc Van Looy
19u30: Receptie

Houden jullie ook de grote lentekuis?
Van zolder tot kelder?
Gooi dan niks weg, misschien kunnen anderen iets
doen met wat jij niet meer wil houden!
Op de “ontmoetingsdag”
ontmoetingsdag” organiseren we een soort
ruilbeurs waar jij misschien het antieke fototoestel
of de bloemenvaas, het theekopje of de ontbrekende
boor vindt waar je al zo lang naar op zoek bent.
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De prikbordkalender
MAART
Wo.

1

20u00

Aswoensdagviering
♫ ♫ ♫ nà de viering repetitie Effatakoor ♫ ♫ ♫

Do.
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20u00

Stuurgroep Effata

Vr.

3

14u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

Za.

4

16u00

Viering 100·- 10·- 1

18u30

Effataviering met de bisschop van Gent: Luc Van Looy

Wo.
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20u00

Tabormoment

Vr.

10

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

11

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

GEVI - gemeenschapsviering ~ 2de zondag van de vasten

Wo. 15

20u00

Tabormoment

Do.
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20u00

Ontmoeting met Redemptoristinnen

Za.

18

18u30

Effataviering ~ 3de zondag van de vasten

Wo. 22

20u00

Tabormoment

24

20u00

Repetitie Effatakoor

Za. 25

18u30

Wo. 29

20u00

Vr.

Effataviering ~ 4de zondag van de vasten

Omhaling ÂDe Safari van OmariÊ
Tabormoment

APRIL
Effataviering ~ 5de zondag van de vasten

Za.

1

18u30

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

Verzoeningsmoment

GEVI - gemeenschapsviering ~ Palmzondagviering

Omhaling ÂDe Safari van OmariÊ

In deze lentemaand, waarin de natuur uit haar winterslaap ontwaakt, begint de veertigdagentijd als
voorbereiding op Pasen.
Pasen De weg naar het licht loopt vaak door een woestijn, maar dat geeft ons de tijd
om nieuw leven in onszelf en in anderen te laten groeien. Daar willen we veel aandacht aan besteden.
Noteer dus nu reeds in uw agenda onze bezinningsweek bij uitstek: Goede Week: 10 - 16 april 2006
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

