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Zeg eens,
waar heb jij de engel ontmoet
die voor jou
de steen wegrolde
toen jij bij het graf stond?

Infovergadering
donderdag 17 april
20u00 ! ! !

Wie was voor jou zo’n engel
die in je donkerste dode momenten
van angst,
ontmoediging
en wanhoop,
heel dicht naast je kwam staan
en luisterde - heel lang.
Je voelde zijn begrip
en zijn warme hand die zei:
Kom, ‘k ga met je mee.
Gaandeweg
brak in de donkere chaos
weer licht door;
je ging weer geloven in jezelf
en in het Leven.
Wie was voor jou de engel
die de steen voor je wegrolde
en nieuw leven
mogelijk maakte?
En jij,
voor wie ben jij die engel?
Carlos Desoete

Iedereen
is van
ganser harte
welkom in de
Effatazaal.
Van harte DANK aan allen die mee- trouwen op vrijdag 2 mei 2008.
gewerkt hebben aan een schitterende Zij nodigen iedereen van harte
uit hun “ja
jawoord mee te
ja-woord”
Goede Week en de heerlijke vakantie
vieren
om
11
uur in de kapel.
in Hingene.
Zondag 29 juni: Ontmoetingsdag

Nadien bieden zij iedereen een
hapje en drankje aan.

Bericht aan het koor
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 30 april in de Redemptoristenkerk (Voskenslaan).
We repeteren om 17u30 voor de viering van 18u30.

Cpflfodmvc!
Op donderdag 22 mei om 20u00 bespreken we “Levenslessen van een abt”.
In dit inspirerende en praktische boek laat Abt Christopher Jamison van Worth Abbey, de abdij waar de BBC
TV-serie The Monastery speelde, zien hoe de lessen van het kloosterleven en het onderwijs van
Sint-Benedictus in praktijk kunnen worden gebracht in ons hectische, moderne en onkloosterlijke leven.
Deze TV-serie ging over vijf moderne mannen, die veertig dagen en veertig nachten deelnamen aan het
kloosterleven, terwijl tv-camera's hen in hun ontwikkeling volgden. Het beeld van monniken die aandachtig
en behulpzaam reageerden op de problemen van gewone mensen betekende een verrassing voor miljoenen
kijkers die ervan uitgingen dat monniken niet meer 'van deze tijd' zijn.
In dit boek geeft Abt Christopher een schets van de wijsheid van Sint-Benedictus en doet hij suggesties hoe mensen buiten het
klooster deze kunnen toepassen. Hij wil vooral degenen aanspreken, die niet goed weten wat te geloven, maar wel op zoek zijn
naar geestelijke ruimten en rust in de drukke en vaak verwarrende wereld.
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De prikbordkalender
APRIL
Do.

3
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20u00

Stuurgroep Effata

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

Effataviering

Wo.

9

20u00

Tabormoment

Vr.

11

20u00

Repetitie Effatakoor

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Za.

12
19u45

Repetitie voor de ‘muzikanten & zangers’

Wo. 16

20u00

Tabormoment

Do. 17

20u00

Voorstelling “Clemensproject”
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18u30

Effataviering

Wo. 23

20u00

Tabormoment

Vr.

25

20u00

Repetitie Effatakoor

09u30

Grote Kuis

Za.

26
18u30

Effataviering

18u30

Vormselviering MPIGO De Oase - Redemptoristenkerk Voskenslaan
Repetitie koor om 17u30

Wo. 30

MEI
Za.

3

18u30

Effataviering
Plechtige Communie van Simon, Ine, Hannah en Freya

Wo.

7

20u00

Tabormoment

Do.

8

20u00

Stuurgroep Effata

Vr.

9

20u00

Repetitie Effatakoor

18u30

GEVI-gemeenschapsviering PINKSTEREN

19u45

Repetitie voor de ‘muzikanten & zangers’

10u30

Pinksterviering zingen in de gevangenis

Za. 10
Zo. 11

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

Op zaterdag 26 april vanaf 9.30 uur willen we in de kapel een “GROTE KUIS” houden.
Zoals altijd maken ook hier vele handen het werk wat lichter.
Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte welkom.

Wie komt er meehelpen ???
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

