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De kerk moet een plaats worden
van aanstootgevende vrijheid.
Christenen moeten mensen zijn
die doorgaan met vragen stellen
als anderen ermee ophouden.
Timothy Radcliffe

NAAMOPGAVE
Voor FREYA, HANNAH, INE en SIMON is zaterdag 13
oktober een belangrijke dag. Zij zullen tijdens de viering
hun naam opgeven voor hun plechtige communie.
Vanaf nu zullen ze dus samen met hun meter of peter
zich voorbereiden op deze grote gebeurtenis.
De Effatagemeenschap is blij met hun beslissing
en wil samen met hen op weg gaan.

CPFLFODMVC!
Op donderdag 18 oktober om
20u00 bespreken we het boek
“Waar draait het om
als je christen bent?”.
bent?”
Dan kiezen we ook het boek
waar we ons de volgende
maanden gaan in verdiepen.

Zaterdag 20 oktober, na de viering,
(19u30 - 20u30) is er een
“knutselactiviteit” voor de kinderen.

Zorg dus dat
je er bij bent!!!

Kerstavond 2007 ... Wie er vorig jaar op kerstavond bij was, zal zeker niet gaan reserveren in
één of ander restaurantje. Dit jaar willen we er terug in de Effatazaal voor zorgen dat er
niemand alleen kerstavond moet doorbrengen.
Samen genieten van een aperitiefje, de feestmaaltijd,
het kerstdessert en het samenzijn!
Daarna vieren we traditiegetrouw de middernachtmis.

Noteer alvast in jouw agenda: maandag 24 december om 19 uur.
uur
De Nederlandse dominicanen maken zich zorgen over de toekomst van de kerk.
Ze signaleren dat er een kloof is gegroeid tussen basis en kerkleiding, met name omdat beide
anders aankijken tegen het gewijde ambt en de eucharistie. Door het groeiende priestertekort
kan op steeds minder plaatsen eucharistie worden gevierd.
De dominicanen willen dit probleem bespreekbaar maken en een theologisch en
kerkhistorisch verantwoord alternatief ter discussie aanbieden:
‘onderweg naar een kerk met toekomst’, zoals de ondertitel van het boekje luidt.
“Kerk & Ambt” is uitdrukkelijk niet bedoeld als richtlijn of leerstelling.
Het is bedoeld als een uitnodiging tot gesprek.
Op dinsdag 30 oktober om 20u00 willen we over de brochure van gedachten wisselen.
Pater Ignace D’Hert, dominicaan, wil ons hierbij helpen.
De brochure is nog steeds verkrijgbaar na elke viering.
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Stuurgroep Effata
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Effataviering ~ Doop Esther

8 t.e.m. 13

Provinciaal kapittel in “Neustadt an der Weinstraße”
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Repetitie Effatakoor
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Boekenclub: “Waar draait het om als je christen bent?” van Timothy Radcliffe
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Effataviering
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Knutselactiviteit voor de kinderen
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Repetitie Effatakoor
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GEVI-gemeenschapsviering

Naamopgave Plechtige Communicanten

Provinciedag (lekendag) te Wittem

Di.

18u30

Géén Effataviering ! ! !

14u00

Snoezelzingen in R.V.T. Sint-Rafaël te Liedekerke

20u00

Bespreking van de brochure “Kerk & Ambt” met pater Ignace D’Hert o.p.
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NOVEMBER
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Zingen in de gevangenis
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Stuurgroep Effata
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Effataviering
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Tabormoment

Vr.
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20u00

Repetitie Effatakoor
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18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

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

Tweede provinciedag voor leken en redemptoristen op zaterdag 27 oktober te Wittem (NL)
We zijn met 31 ingeschreven. Ons busje is volzet. Bedankt voor de interesse.
Effata zal dus goed vertegenwoordigd zijn.




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.

