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Ik wens je moed om hartelijk te blijven
te midden van mensen
die soms koud en hard zijn.
Ik wens je bemoediging
om in jezelf te geloven
en ook wel eens een nederlaag
om nooit overmoedig te worden.
Ik wens je vreugde
al de dagen van je leven
maar ook wat pijn
om die blijdschap te waarderen.
Ik wens je troost die je droefheid mildert
en humor die je leert te relativeren.
Ik wens je moed
om alle tegenslagen sereen te dragen.
Ik wens je veel zon
en ook wat storm
die pit geven aan je leven.

TV-mis

Op zondag 18 februari 2007
zingen we om 10 uur
de TV-mis in de kerk van
O-L-V van Goede Bijstand te Brussel.
Zoals gewoonlijk is er op zaterdag 17
februari om 14 uur repetitie in Brussel.
Welzijnszorg dankt voor
de omhaling tijdens de
voorbije advent.

Opbrengst: € 400,00

Ik wens je vrede met alle mensen
maar ook in het diepste hoekje van je hart.
Ik wens je een onwankelbaar vertrouwen
om in de goedheid van het leven te geloven.
Wat ik je nog meer kan wensen
is diepe liefde die alles zinvol maakt.

Van harte een gelukkig 2007.
ACTIEWEEKEND
12-13-14 januari 2007
info: www.vredeseilanden.org

Omhaling op zaterdag 13 januari.

!
!
Cpflfodmvc!

donderdag
25 januari
2007
om 20 uur

Campagne 2007:
‘24 uur in Kinshasa’
De Damiaanactie wil ons,
na een aanwezigheid van
meer dan 40 jaar in Congo,
het leven in de Congolese hoofdstad tonen … en wat ze er
doet om lepra en tuberculose te bestrijden.
De nieuwe campagnefilm dompelt ons werkelijk onder
in het dagelijkse leven van Kinshasa.
Op zaterdag 13 januari kunnen we om 20 uur kijken naar
de campagnefilm, en …
hoogstwaarschijnlijk zullen er
personages uit de film aanwezig zijn.

Snoezelen is een techniek om mensen met een diepe mentale handicap te raken en te stimuleren.
Snoezelen roept allerlei associaties op die te maken hebben met liefde, zorgzaamheid en tederheid,
met een sfeer van ontspannen zijn, waarin niets moet.

SNOEZELZINGEN deden we al een aantal keren tot grote voldoening van iedereen.
We willen dit met het koor én met de plechtige communicanten en de vroeger gevormden nog eens proberen:
samen zingen met mensen met een mentale handicap dicht bij ons. Zo horen en voelen zij het lied.
Iedereen die zich durft wagen aan deze uitdaging is van harte welkom op

vrijdag 26 januari om 19 uur in Borgwal Vurste.
 Er is dan géén gewone koorrepetitie in onze Effatazaal !!!

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

De prikbordkalender
JANUARI
Do.

4

14u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

Sterzingen voor de Damiaanactie

20u00

Stuurgroep Effata

16u30

Voorbereiding van de receptie (broodjes smeren, enz.)

18u30

Effataviering - Driekoningen

20u00

Film kijken met 11+ jongeren

Wo. 10

20u00

Tabormoment

Vr.

20u00

Repetitie Effatakoor

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

20u00

Campagnefilm van de Damiaanactie: ‘24 uur in Kinshasa’

Ma. 15

20u00

Samenkomst met ouders en meters van de Plechtige Communicanten

Wo. 17

20u00

Tabormoment

Za.

20

18u30

Effataviering

Wo. 24

20u00

Tabormoment

Do.

25

20u00

Boekenclub

Vr.

26

19u00

Repetitie Effatakoor ~ Snoezelzingen
19u00: samenkomst in het o.c. Br. Ebergiste - Borgwal - Vurste

Za.

27

18u30

Effataviering

Wo. 31

20u00

GÉÉN Tabormoment

Za.

6

12

~

nadien Nieuwjaarsreceptie

Za. 13

FEBRUARI
Do.

1

20u00

Stuurgroep Effata

15u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

Effataviering met kinderzegen
… dan zullen de pannenkoeken wel niet veraf zijn ...

Za.

3

Wo.

7

20u00

Tabormoment

Do.

8

20u00

Voorbereiding “Vasten”

Vr.

9

20u00

Repetitie Effatakoor

09u30

Kapelkuis

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Za. 10

Lichtmisviering met kinderzegen

Effata gaat op reis naar de Voerstreek:

Op zaterdag 3 februari richten we onze aandacht
en ons gebed speciaal op onze kinderen.
Ze zijn dus allemaal hartelijk welkom.

“In vervoering voor Voeren”

9 t.e.m. 12 april 2007

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

