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De gave van het glimlachen
De glimlach kost niets,
maar heeft veel effect.
Hij maakt die hem ontvangt,
rijker, zonder degene die hem
schenkt armer te maken.
Hij duurt maar één moment,
maar de herinnering eraan
is soms onsterfelijk.
En als de glimlach die je verdient
je wordt geweigerd,
Onze 4 plechtige communicanten,
wees dan grootmoedig
FREYA, INE, HANNAH en SIMON willen er dit jaar,
en geef de jouwe.
samen met hun Effata-meters en Effata-peter,
een mooie voorbereidingstijd van maken.
Want niemand heeft een glimlach
Bedankt en proficiat Roze-Anne, Lut, Annette en Frans.
inderdaad zo erg nodig,
als degene die er geen kan geven
Effata gaat op reis:
Op zaterdag 17 november is er, na de viering,
aan anderen.
een “herfstactiviteit” voor de jeugd (+12-jarigen).
“Klein-Brabant”

C!p!f!l!f!o!d!m!v!c!

Zaterdag 17 november om 20 uur

donderdag 31 januari 2008

INFOVERGADERING
over onze reis naar Zuid-Italië
van 7 t.e.m. 14 juli 2008 met een
bezoek aan de stichtingsplaatsen
van de Redemptoristen.

24 t.e.m. 27 maart
2008

Zaterdag 1 december
(1ste zondag van de advent)

verkoop van kaarsen, boeken, kalenders, enz…
van “Bond zonder Naam”.

Wees welkom op kerstavond 24 december om 19 uur
in de Effatazaal.

KAPELKUIS
Op zaterdag 24 november om
9u30 wordt de kapel gekuist.
Iedereen - zowel man als vrouw die kan is van harte welkom
om de kapel en bijhorende lokalen
een flinke beurt te geven.
Wie steekt een handje toe ? ? ?

Samen genieten van een aperitiefje,
de feestmaaltijd,
het kerstdessert,
en het samenzijn!
Wie wenst mee te vieren laat maar iets weten.
We vragen wel een minimumbijdrage van 5 euro.
euro
We kijken al uit naar je aanwezigheid.
Daarna vieren we traditiegetrouw de middernachtmis !!!
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De prikbordkalender
NOVEMBER
Do.

1

10u30

Zingen in de gevangenis

Vr.

2

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

3

18u30

Effataviering

Wo.

7

20u00

Tabormoment

Vr.

9

20u00

Repetitie Effatakoor

14u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

Za.

10

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Wo. 14

20u00

Tabormoment

Do.

20u00

Voorbereiding advent en kerstmis

18u30

Effataviering

19u30

Activiteit voor de jongeren (+12-jarigen)

20u00

Info over Scala-reis: “bezoek aan de stichtingsplaatsen v/d Redemptoristen”

Wo. 21

20u00

Tabormoment

Vr.

23

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

24

09u30

Kapel kuisen

18u30

Effataviering

20u00

Tabormoment

Za.

15

17

Wo. 28

DECEMBER
Effataviering - 1ste zondag van de Advent

Za.

1

18u30

Wo.

5

20u00

Tabormoment

Do.

6

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

8

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

GEVI-gemeenschapsviering - 2de zondag van de Advent

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Bond zonder Naam ~ Kaarsenverkoop

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Tievo vzw, een vormingscentrum voor personen met een handicap, begon ongeveer twee jaar geleden aan een theatervormingsproject. Ze zochten een regisseur, Stef Van Lysebettens, die samen met hen de doelstelling van positieve
beeldvorming kon realiseren. Hij werkte een stuk uit samen met de acteurs, vertrekkende vanuit hun leefwereld en
belevingen. Door de voorstellingen laten mensen met een handicap aan een ruim publiek zien wie ze zijn en vooral wat ze kunnen!
Het werd een “inclusief” project: gaandeweg vonden een acteur en 3 muzikanten eveneens hun weg in het gebeuren.
Samen brachten zij reeds voorstellingen in Tienen, Leuven en Zoutleeuw en Gent.
Op zaterdag 10 november om 20 uur kan je de voorstelling zelf meemaken in het Arca theater in Gent, Sint-Widostraat 3.
Tickets kosten € 9,00 en zijn verkrijgbaar bij vzw Uitbureau Gent, Kammerstraat 19, 9000 Gent,
tel.: 09/233 77 88, fax: 09/233 66 01 of via www.uitbureau.be. Info ook bij Hilde Van Lysebettens – hivalys@gmail.com
“SOEP” gaat over de grens van het normale en wat er zoal kan gebeuren als je buiten de lijntjes loopt.
Beelden uit de dagelijkse realiteit, misverstanden uit het verleden en dromen van het onmogelijke worden daarin één geheel.
Soms dolkomisch, soms schrijnend. Een voorstelling waar muziek zijn eigen rol speelt!
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

