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Wie is wie?
Om een beetje meer informatie te hebben
over de dragende krachten achter Effata
hebben we hen huiswerk gegeven:

Als we nu eens ons leven zouden
vergelijken met een appel:
een appel met schil, vlees en klokhuis.
Dan zijn we de meeste tijd
bezig aan de schil,
de buitenkant.
Af en toe boren we wat dieper,
en dan zitten we bij het vlees:
de grote waarden
die ons werk kracht en smaak geven.
Maar het klokhuis
wordt meestal weggegooid.
Men weet daar geen weg mee.
Nochtans is het precies
vanuit dit klokhuis
dat een appel zijn levenskracht put.
Voor ons leven
is het net dezelfde vraag:
wat is ons klokhuis?
Wat is de kern,
de ziel van ons leven?
Vanwaar halen wij
onze diepste kracht en inspiratie?
De vraag is zo oud als de Bijbel zelf.
Uiteindelijk is de Bijbel
niets anders dan het verhaal
van een lange zoektocht naar
en een worsteltocht met dat klokhuis.
Het is ook ons verhaal.

Carlos Desoete

De zeven vragen
1. Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Wouter Goderis, gehuwd met Marilou Arents, vader van drie zonen en
grootvader van tien flinke kleinkinderen. Ik ben gepensioneerd sinds
1/11/1999 en ik word in oktober 68 jaar.
2. Hoe kwam je bij Effata terecht?
Alhoewel we Effata reeds vaag van vroeger kenden, kwamen we echt op
dreef met de eerste repetities voor de gospels met Lea Gilmore. Van daar
naar het bijwonen van de vieringen was een kleine stap in ons zoeken naar
een levende christelijke gemeenschap.
3. Wat spreekt je bijzonder aan?
Wat we zochten, vonden we: een gemeenschap die leeft, waar je jezelf kunt
zijn, een gemeenschap die troost en verblijdt.
4. Wat zoek je nu in de kerk?
Waarachtigheid, geen grote woorden, menselijkheid.
5. Heb je een speciale taak bij Effata?
Ik ben de notulist van de stuurgroep. Verder tracht ik het verhaal van Effata
op papier te zetten met maandelijkse kronieken, die een weergave zijn van
wat ik beleef in Effata (af en toe eens met de hulp van anderen).
6. Welke
werkpunten wil je
ons
voorleggen?

- zorg goed voor de jongere mensen en voor de jeugd
- zorg voor een goed opgebouwde website
7. Heb je nog een wens?
Dat Effata, samen met de redemptoristen,
een ‘heilige’ - niet noodzakelijk ‘veilige’ - haven
mag vinden.
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
AUGUSTUS
Za.

4

18u30

Géén Effataviering ! ! !

Do.

9

20u00

Stuurgroep Effata

Vr.

10

20u00

Repetitie Effatakoor

Za. 11

18u30

Effataviering ~ Doop Isaiah

Wo. 15

10u30

Zingen in de gevangenis

Za. 18

18u30

Effataviering

Vr.

24

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

25

18u30

Effataviering

Zo.

26

Daguitstap naar de tentoonstelling in Trier (D) over “Constantijn de Grote”

SEPTEMBER
Za.

1

18u30

Effataviering

Zo.

2

09u30

Zingen in Afsnee - Repetitie om 09u00
Daarna “Restaurant Stanny’s mosselen”

Wo.

5

20u00

Tabormoment

Do.

6

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

8

18u30

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

GEVI-gemeenschapsviering

Startviering
Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Tweede provinciedag voor leken en redemptoristen:

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

“ De Redemptoristische familie … ”

In de kerk van de toekomst hebben de leken een belangrijke rol te spelen en daar zijn de redemptoristen
zich goed bewust van. Daarom ontvingen we met Effata op 1 oktober 2006 in Gent verschillende groepen en
individuele leken uit de hele Sint-Clemensprovincie (Zwitserland, Duitsland, Nederland en Vlaanderen).
Toen hebben we het begin gemaakt met een nadere onderlinge kennismaking.
Pater Michael Kratz heeft het bredere kader aangegeven, waarin het samenleven en –werken staat.
Nu wordt een volgende stap gezet.
We willen samen zoeken naar woorden en beelden die onze identiteit uitdrukken.
Waarom herkennen we ons in elkaar als leden van de Redemptoristische familie?
Wat kenmerkt ons? Wat verbindt ons? Hoe uiten en belichamen we dat - in ons leven en werken?
Daarom ben je van harte uitgenodigd op de 2de provinciedag op zaterdag 27 oktober te Wittem (NL).
We willen dat Effata daar zo goed mogelijk vertegenwoordigd is.
De verplaatsing naar Wittem en terug gebeurt met een bus en is gratis.
Vertrek in Gent ± 7u00. Terugkomst ± 19u00.
De inschrijving voor volwassenen is € 10,00. Kinderen gaan gratis mee, maar moeten wel ingeschreven zijn.
Ga je mee, schrijf dan zo vlug mogelijk in, zéker ten laatste tegen de startviering van 8 september.






Opgelet: op zaterdag 27 oktober zal er dus géén Effataviering zijn. 





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

