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Cpflfodmvc!
donderdag 25 september
Op 11 september is het de verjaardag van de
professie van pater Guido: 25 jaar redemptorist.
We willen dat vieren in de GEVI (tevens startviering) op zaterdag 13 september.
Iedereen is van ganser harte uitgenodigd voor
deze viering en de daaropvolgende receptie.
Denk je aan een geschenk voor Guido … doe dan
een overschrijving op de Effata-rekening
(zie onderaan) met vermelding ‘feest Guido’.
We weten dat we hem plezier kunnen
doen met liturgische gewaden.
Op deze manier kan jij bijdragen
in dat geschenk.
Op zondag 24 augustus zingt het Effatakoor bij
de Redemptoristen te Nijmegen. Na een hapje en een
drankje brengen we een bezoek aan het “Museumpark
Orientalis” (d.i. het vroegere Bijbels Openluchtmuseum).
Programma:
08u00: vertrek aan de Stropkaai
11u30: we zingen tijdens de viering
‘s Middags hapje en drankje
Bezoek aan ‘Museumpark Orientalis’
20u00 ( ±): Terug aan de Stropkaai
Prijs per persoon:
- bus: tussen € 15 en € 20
- museumbezoek: € 8,50
Inschrijven ten laatste
tegen 17 augustus.

Wij zijn bijzonder blij dat het Effata-koor op zo’n
prachtige-krachtige wijze onze huwelijksviering, op
zaterdag 5 juli in Baarle, heeft opgeluisterd,
en veel meer dan dat, heeft méé-gemaakt!
Het deed ons echt deugd te ervaren hoe wij samen met
alle aanwezigen deelgenoot mochten zijn van een
warme en enthousiaste feestviering!
We zijn dan ook erg dankbaar, omdat we ons gedragen
weten door zovele mensen om ons heen.
We hebben eveneens zeer genoten van jullie talrijke
aanwezigheid op onze receptie in Aalter.
Samen met onze ouders willen we langs deze weg nog
eens onze HARTELIJKE DANK betuigen aan Guido,
voor het voorgaan in de viering,
aan Filip, voor de pianobegeleiding,
aan Adinda, voor de begeleiding op dwarsfluit,
aan Guido en Ilse voor de koorleiding,
en aan alle Effata-koorleden en de hele Effatagemeenschap, omdat jullie onze huwelijksviering tot
zo’n onvergetelijk mooi gebeuren hebben
méé-gemaakt. Dank u wel!! En “…may the Lord bless

you and keep you… and, until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand!”
JESSICA en RINUS

Sommigen onder ons kennen pater Jozef
Schotsmans C.Ss.R. van in de Afrikalaan.
We blijven hem eeuwig dankbaar,
omdat we daar bij hem, jaren geleden,
een welkom toevluchtsoord vonden.
Op zondag 10 augustus viert Pater Jos
zijn ‘70 jaar professie en 65 jaar priester-zijn’.
Het Effatakoor zingt in de parochiekerk van
Sint-Joris-Winge de viering om 11u30.
De bus vertrekt om 09u00 aan de Stropkaai.
We zijn terug tussen 16u00 en 17u00.
Er zijn nog een aantal plaatsen over.
Wie meewil reageert best tegen 3 augustus.
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Ons 12de werkjaar is afgesloten.
Dat betekent dat de “stuurgroep” vanaf september 2008
opnieuw kan samengesteld worden.
Bij deze nodigen we iedereen uit die zich voor een
periode van 3 jaar wil engageren om zorg te dragen
voor een goede verdere werking binnen Effata.
Ben je kandidaat,
laat dat dan weten aan iemand van de stuurgroep.
Dit jaar wordt de “open gemeenschapsraad”
gemeenschapsraad” gehouden op
zaterdag 30 augustus nà de wekelijkse viering.
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

