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Je schrift is Latijns
je cijfers zijn Arabisch
je democratie is Grieks
je wagen is Duits
je stereoketen is Japans
je kleding is Italiaans
je koffie is Braziliaans
je Sinterklaas is Turks
je vakanties zijn Spaans
je wijn is Frans
je kaas is Hollands
je zalm is Noors
je sportzender is Engels
je eten is Chinees
je cola is Amerikaans
je trui is Schots
je tent is Canadees
je tapijt is Perzisch
je slaapkamer is Zweeds
je geld is in Luxemburg
je sigaar is Cubaans
je grootmoeder is Hongaars
je porselein is Pools
je oesters zijn Bretoens
je frieten zijn Belgisch
je Christus is Joods
je muziek is wereldwijd
je dromen zijn exotisch.

Van ganser harte een dikke dankjewel èn proficiat aan iedereen die
meewerkte aan de voorbije intensieve en succesvolle Lekendag.
Lekendag

NAAMOPGAVE
Voor Magalie,
Magalie Ben en Lennert is zaterdag 7 oktober een belangrijke
dag. Zij zullen tijdens de viering hun naam opgeven voor hun plechtige
communie. Vanaf nu zullen ze dus samen met hun meter of peter zich
voorbereiden op deze grote gebeurtenis. De Effatagemeenschap is blij
met hun beslissing en wil samen met hen op weg gaan.
Wie de toespraak van Pater Kratz op de Lekendag wil nalezen, kan dit op:
http://www.redemptoristen.nl/layhttp://www.redemptoristen.nl/lay-out/uitgesproken/kratzout/uitgesproken/kratz-01.php
Maandelijks wordt het Effata-nieuws via ‘De Post’ in ± 285
bussen bezorgd. Soms is het echter nodig om belangrijk
nieuws zo vlug mogelijk te verspreiden. Dit kan het vlugst
gebeuren via e-mail. Daarom … bezorg ons je e-mailadres !

Hopelijk is je buur voor
jou geen vreemde!!!

CPFLFODMVC!
Donderdag
26 oktober om
20 uur.
Meer info op onze website.
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De prikbordkalender
OKTOBER
Studie- en ontmoetingsdag van de Sint-Clemensprovincie
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K A P E L K U I S
Op zaterdag 28 oktober om 9u30
wordt de kapel gekuist.
Iedereen - zowel man als vrouw die kan is hartelijk welkom om de
kapel en bijhorende lokalen een flinke
beurt te geven.
Wie steekt een handje toe ? ? ?

Wenst u kerstavond niet alleen te vieren ?
Wilt u samenkomen met anderen op kerstavond ?
Wees welkom … Een stoel staat voor jou klaar !
Samen iets eten en …
verder zeggen we nog niets omdat er nog niets
is afgesproken … meer nieuws volgt later.

Noteer alvast in jouw agenda:

24 december om 19 uur

Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

