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De schrift zegt:
“Niemand kent de Vader behalve de Zoon.”
Daarom moet u, als u God wilt kennen,
niet alleen als de Zoon zijn,
maar de Zoon zijn.
Meister Eckhart (1260-1327)
(Duits priester en één van de grootste christelijke mystici)

Bericht aan het koor

Van harte DANK aan allen
die meegewerkt hebben
aan
een
schitterende Goede Week
en aan de heerlijke
Familiedag !!!

Al vele jaren zingen we de vormselviering van de
kinderen uit het MPIGO in de Voskenslaan.
Zo willen we deze gasten een waardige en blije
kerk tonen, met mensen die zich gratis voor hen
inzetten, zonder dat zij daarvoor iets kunnen
teruggeven (tenzij hun blije gezichten).
Ook dit jaar nodigen we iedereen van het koor uit
om mee te zingen op woensdag 24 mei in de
Redemptoristenkerk in de Voskenslaan.
We repeteren om 17u30 voor de viering van 18u30.
Het is voor velen een hele toer om er tijdig te
geraken, maar toch deze speciale uitnodiging !!!

Omari en zijn vrienden,
en Caraes, de NGO Broeders van Liefde,
dankt de Effatagemeenschap
voor de vastenactie.

The Young E
ffata Girls

Daguitstap naar Redemptoristenklooster
te Wittem (NL) op zondag 21 mei 2006

€ 797,65

08u00: Vertrek aan de Stropkaai
11u00: Het Effata-koor zingt tijdens de viering
‘s Middags soep met broodjes
Houden jullie ook de grote lentekuis?
Korte wandeling naar de Gulpenerberg
Van zolder tot kelder?
Gooi dan niks weg, misschien kunnen anderen Rondleiding in klooster en kerk
17u00: Terug naar huis
iets doen met wat jij niet meer wil houden!
Op de “ontmoetingsdag”
ontmoetingsdag” organiseren we een
Ga jij ook mee met de bus ?
soort ruilbeurs waar jij misschien het antieke
Schrijf dan in bij Magda,
Magda
fototoestel of de bloemenvaas, het theekopje
ten laatste tegen maandag 8 mei.
of de ontbrekende boor vindt waar je al zo
lang naar op zoek bent.

Volwassenen: € 10

~

Kinderen: € 5

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

De prikbordkalender
MEI
Wo.

3

20u00

Tabormoment

Do.

4

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

6

18u30

Effataviering - Plechtige Communie van Lies en Jeroen

Wo. 10

20u00

Tabormoment

Vr.

12

20u00

Repetitie Effatakoor

Za. 13

18u30

GEVI - gemeenschapsviering

Wo. 17

20u00

Tabormoment

Za.

20

18u30

Effataviering

Zo.

21

Wo. 24

Daguitstap naar het redemptoristenklooster in Wittem (NL)
(zie programma)
18u30

Vormselviering MPIGO - Redemptoristenkerk Voskenslaan
Repetitie koor om 17u30

20u00

GEEN TABORMOMENT !!!

Vr.

26

20u00

GEEN REPETITIE EFFATAKOOR !!!

Za.

27

18u30

Effataviering

Wo. 31

20u00

Tabormoment

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

Niet vergeten !!! Niet vergeten !!! Niet vergeten !!! Niet vergeten !!!
Zondag 25 juni is er onze jaarlijkse Ontmoetingsdag.
We sluiten dan het werkjaar af met de viering om 10.30 uur,
een gezellige maaltijd met een groots dessertenbuffet,
een springkasteel voor de kleinsten en natuurlijk de bowling voor de jongeren.
Meer info in het volgend nummer.
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.

