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Gebruik elk talent dat je hebt.
Het bos zou erg stil zijn als
alleen de vogels zouden zingen
die het beste kunnen zingen.
Plechtige Communie 2008
  
Er zijn reeds 3 kandidaten:
Ine, Hannah en Simon.
Wie nog wil aansluiten laat dit
best zo vlug mogelijk weten
aan pater Guido.

Zomerstop
We zijn aangekomen in de laatste maand van het
werkjaar. De vakantie komt in zicht en ook in de
werking van de gemeenschap nemen we wat tijd om te
recupereren en natuurlijk ook om voldoende krachten op te
doen om het volgend werkjaar aan te kunnen.
Daarom zijn er in de maand juli géén activiteiten bij Effata.
De eerste viering van het nieuwe werkjaar is
op zaterdag 11 augustus om 18u30.

Prettige vakantie aan iedereen !!!

Nu de lentekuis voorbij is kan het antieke servies of de bloemenvaas of … op “onze 2de brocante”
(soort ruilbeurs) verkocht worden voor een minimumprijs van € 1,00 (meer mag ook).
De opbrengst gebruiken we voor de vernieuwing van onze stereo-installatie.
Alles wordt verzameld in de Effatazaal op:  zaterdag 23 juni (na de viering),
 zaterdag 30 juni (tussen 15 en 18 uur),
 zondag 1 juli (na de viering).

Programma
11u00: Eucharistieviering in de kapel
12u00: Aperitief
12u30: Samen aan tafel:
 warme beenhesp met groenten en frieten
 dessertenbuffet

Kostprijs
 Kinderen onder de twaalf: € 7,50
 Volwassenen: € 12,50

(aperitief inbegrepen)

Dessert

Inschrijving
Het is natuurlijk voor de bestelling
belangrijk om te weten hoeveel
personen wij mogen verwachten.
Verwittig ons dus ZEKER vóór 24 juni.
juni
Je kan inschrijven na elke viering.
Je kan ook overschrijven op onze rekening

(zie onderaan deze bladzijde)
Gelieve in dat geval het aantal volwassenen
en kinderen te vermelden.

Bowling

Wie een bijdrage wil leveren
Met de +10-jarigen - die dit willen voor het dessertenbuffet neemt
gaan we om 14u30 bowlen.
bowlen
gerust contact op met Miet
Ga je mee?
Achten: na de viering of op 0485/91 93 19
Schrijf je naam dan op de lijst.
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent
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Cpflfodmvc!!.!!{pnfsmfduvvs!
Op donderdag 18 oktober om 20u00 bespreken we het boek
“Waar draait het om als je christen bent?” van Timothy Radcliffe.
Een boek om stukje bij beetje te lezen en te verteren … een hele vakantie lang.
Meer info op onze website.





 Donderdag 30 augustus om 20u00: Open Gemeenschapsraad 





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

