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Bij het begin van een nieuw werkjaar . . .
September is een belangrijke maand. September luidt niet alleen het najaar in,
maar ook het begin van het nieuwe schooljaar. Iedereen is terug aan het werk
waardoor we aangezet worden tot een meer geordend en regelmatiger leven.
Effata - hoe bescheiden onze gemeenschap ook is - begint zijn 12de werkjaar in
de Stropstraat te Gent bij de Broeders van Liefde. In die tijd hebben we kunnen
vaststellen dat steeds meer en meer mensen zich thuis voelen in Effata.
Er wordt voortdurend gesleuteld om de werking te verbeteren. De stuurgroep was
drie dagen samen om de werking te evalueren en te optimaliseren.
We hebben een jaarkalender vol grote en kleine plannen
van dank om het verleden, van vreugde om het leven, van geloof in de toekomst.
We weten niet wat de toekomst ons brengen zal, ook niet voor Effata.
De uitdaging blijft om trouw te blijven aan de gekozen weg. Kome wat komt!

Tweede provinciedag voor leken en redemptoristen op zaterdag 27 oktober te Wittem (NL)
De verplaatsing naar Wittem en terug gebeurt met een bus en is gratis.
Vertrek in Gent ± 7u00. Terugkomst ± 19u00.
De inschrijving voor volwassenen is € 10,00. Kinderen gaan gratis mee, maar moeten wel ingeschreven zijn.
We willen dat Effata daar zo goed mogelijk vertegenwoordigd is. Dus, schrijf zo vlug mogelijk in!






Opgelet: op zaterdag 27 oktober zal er dus géén Effataviering zijn. 





Eucharistievieren betekent dat de hele gemeenschap samenkomt.
Daarnaast hebben christenen ook nood aan persoonlijk gebed.
Sinds september 2003 bestaat de gewoonte om via het samen bidden tot persoonlijk gebed
te komen (het komt er anders zo moeilijk van …). Van bij de aanvang is het evangelie van de
gedaanteverandering op de berg (Marcus 9, 2-10) de leidraad geweest van dit gebedsmoment.
Elke woensdag - niet tijdens de schoolvakanties - komen we om 20u00 samen om “de berg te
beklimmen”. Elk Tabormoment eindigt ten laatste om 20u45.
Op woensdag 5 september beginnen we er terug aan. Klim je mee?
Meer info op onze website: www.effata.be

TABORMOMENT

De laatste tijd hebben we in de vieringen mogen ondervinden dat we een aantal
hele goeie muzikanten onder de jongeren hebben. Het zou misschien leuk zijn om
samen muziek te maken met alle jongeren die daar zin in hebben?
We stellen het volgende voor: wie wil brengt zijn muziekinstrument mee naar de viering van
8 september. Terwijl alle ouders en kleine broertjes of zusjes na de viering iets drinken, steken
wij de koppen bij elkaar. Wie weet wat daar van komt …
Natuurlijk mag je ook wat muziekstukjes meebrengen.
Groetjes en hopelijk tot dan!!!

Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent
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Op donderdag 18 oktober om 20u00 bespreken we het boek
C!
“Waar draait het om als je christen bent?” van Timothy Radcliffe.
P!
F! ‘Waarom zou je christen zijn?’, vroeg een vriend me laatst. Ik moet toegeven dat zijn vraag me
L!verraste. Ik was christelijk opgevoed maar had nooit echt stilgestaan bij mijn geloof, tot ik me
F! begon af te vragen of het waar was of niet. Als het waar was dat de mensheid bestemd was om
o!te delen in Gods onbeschrijflijke blijdschap, dan moet dat het doel van mijn leven zijn. Als het
D! niet waar was, dan was het duidelijk dat ik de kerk moest verlaten. Dus ik gaf mijn vriend ten
M! antwoord: ‘Omdat het waar is.’ Maar hier nam hij bepaald geen genoegen mee. ‘Maar waar
V!draait het om als je christen bent? Wat heeft het voor zin?’ (uit de inleiding)
c!
   Meer info op onze website: www.effata.be   
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

