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Misschien gebeurt er ooit een wonder,
een groot en een bevrijdend wonder,
als wij gaan zien en weten
dat het al jarenlang gebeurt.
Wij zijn gewoon
de dankbaarheid vergeten
voor kostbaarheden, iedere dag:
de zachte goedheid
van wie ons lief bejegenen
en duizend wonderen
als een zegen
verweven in ons aards bestaan,
het verse brood,
de warme koffie 's morgens
en wie ons groeten onderweg,
de avond om naar uit te zien
van thuiskomen en wederzien
en welkom zijn met open armen,
zoveel dat tussenin misschien
niet meegerekend wordt,
ontmoetingen en wuivende gebaren,
bezorgdheid en vertedering,
nabijheid van wie voor ons zorgen,
een warme woning
en een wollen kleed
als 't ijzig koud en winter is,
wat kaarslicht in de duisternis,
een mens op onverwachte tijden
en God, die nooit afwezig is.
Misschien gebeurt er ooit een wonder,
een groot en een bevrijdend wonder,
als wij gaan zien en weten
dat het al jarenlang gebeurt.
Marcel Weemaes

Zaterdag 7 oktober hebben wij tijdens
de viering, de naamopgave van onze
4 plechtige communicanten
mogen meemaken.
Magali,
Magali Ben,
Ben Lennert en Robin

(gelukkig er nog net bij)
willen er dit jaar een mooie
voorbereidingstijd van maken.
Voor ieder van hen is er ook nog een
EffataEffata-meter (de peters hebben het

laten afweten dit jaar).
Bedankt en proficiat
Chrisje,
Chrisje Els,
Els Sylvie en Miet!!!
Miet

Zaterdag 25 november,
na de viering
(19u30 - 20u30)
is er een “speciale

herfstactiviteit”
zowel voor de kinderen
als voor de jeugd.

Zorg dus dat je
er bij bent ! ! !
Zaterdag 9 december

(2de zondag van de advent)
verkoop van kaarsen, kalenders, enz…
enz
van “Bond zonder Naam”.
Wees welkom op kerstavond 24 december om 19 uur in de Effatazaal.

“ een stoel staat voor jou klaar “
Samen genieten van een aperitiefje,
de feestmaaltijd,
het kerstdessert,
en het samenzijn !
Wij vragen geen stoelgeld maar wel een minimum bijdrage van 5 euro.
euro
Wie wenst mee te vieren schrijft zijn naam op de lijst in de Effatazaal.
Wij kijken uit naar je aanwezigheid.

Daarna vieren we traditiegetrouw onze middernachtmis !!!
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GEVI - gemeenschapsviering - 2de zodag van de Advent

Bond zonder Naam ~ Kaarsenverkoop

CPFLFODMVC!!!“De kunst van de liturgie”
We bespreken dit boek op donderdag 25 januari 2007 om 20u00.
De kunst van de liturgie gaat over de eigen aard en grondstructuur van de liturgie, over haar bemiddelende
functie tussen traditie en actualiteit, over het bijbelse karakter en de ‘biddende wijs’ van de liturgische taal,
over de kerk (ekklesia, gemeente) en haar kunst.
Voorts wordt ingegaan op het ontstaan en de historische ontwikkeling van de belangrijkste elementen van
de liturgie, in het bijzonder van de ‘mis’ en de daarvan afgeleide vormen van protestantse eredienst:
de ‘dienst van het woord’ en de ‘dienst van de tafel’ (avondmaal, eucharistie).
Gezocht wordt naar criteria voor een liturgie van de toekomst, die niet langer aan bepaalde kerkelijke
tradities en voorschriften gebonden zal zijn. Een dergelijke liturgie zal behalve om deskundigheid om een
zekere artisticiteit vragen, niet het minst op het terrein van de liturgische zang,
waaraan in dit boek een apart hoofdstuk is gewijd.
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

