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Daguitstap naar Trier (D) op zondag 26 augustus.
Wie zijn leven niet wil geven,
niet wil delen met zovelen,
met een ander, gaat verloren.
Wie wil geven wat hij heeft,
die zal leven, opgegeten,
die zal weten dat hij leeft.
Huub Oosterhuis

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.

In Trier is er vanaf 2 juni t.e.m. 4 november een zéér
boeiende tentoonstelling over Constantijn de Grote en
het Christendom,
Christendom verdeeld over 3 musea.
Wij zouden daar graag een daguitstap van maken.
Wil je mee, laat dan tegen eind mei iets
weten, zodat we de nodige reservaties
kunnen maken met de busmaatschappij.
We zouden vertrekken om ± 6 uur en
zeker terug zijn rond 23 uur.
Meer info op www.konstantin-ausstellung.de
aan onze 4 Plechtige Communicanten:
Magali,
Magali Robin,
Robin Ben en Lennert.
Lennert

Bericht aan het koor

ZUIDACTIE 2007: CHAPEAU VIETNAM
projecten van moedige mensen voor vergeten kinderen

Caraes, de NGO Broeders van Liefde,
dankt de Effatagemeenschap voor de
vastenactie: € 802,09

Al vele jaren zingen we de vormselviering van de
kinderen uit het MPIGO ‘De Oase’ in de Voskenslaan.
Zo willen we deze gasten een waardige
en blije kerk tonen, met mensen die zich
gratis voor hen inzetten, zonder dat zij
daarvoor iets kunnen teruggeven
(tenzij hun blije gezichten).
Ook dit jaar nodigen we de koorleden uit
om mee te zingen op woensdag 16 mei
in de Redemptoristenkerk (Voskenslaan).
We repeteren om 17u30 voor de viering van 18u30.

Niet vergeten !!! Niet vergeten !!! Niet vergeten !!! Niet vergeten !!!
Zondag 1 juli is er onze jaarlijkse Ontmoetingsdag.
We sluiten dan het werkjaar af met de viering om 11 uur,
een gezellige maaltijd met een groots dessertenbuffet,
een springkasteel voor de kleinsten en natuurlijk de bowling voor de jongeren.

Meer info in het volgend nummer.
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent
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Houden jullie ook de grote lentekuis?
Van zolder tot kelder?
Gooi dan niks weg, misschien kunnen anderen
iets doen met wat jij niet meer wil houden!
Op de “ontmoetingsdag”
ontmoetingsdag” organiseren we voor
de 2de keer een soort ruilbeurs waar jij misschien
het antieke servies of de bloemenvaas,
het theekopje of de ontbrekende boor vindt
waar je al zo lang naar op zoek bent.

Cpflfodmvc!
Op donderdag 31 mei om 20u00
bespreken we het boek
“De God van Nederland”.
~ ~ ~ ~ ~

Dan kiezen we ook het boek waar
we ons de volgende maanden gaan
in verdiepen.

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

