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Advent beleven is ‘op weg gaan’
vanuit duisternis naar licht.
Het is de weg gaan naar ons eigen hart,
naar het hart van de andere,
naar het hart van God.

Op de GEVI van 13/12 zullen naast Wereldwinkelproducten ook “geschenkartikelen
geschenkartikelen”
geschenkartikelen
aangeboden worden.

Zaterdag 13 december
omhaling Welzijnszorg

Het enthousiasme
van onze vijf
plechtige
communicanten
was zo aanstekelijk dat ook THEO
samen met hen op
weg wilde gaan.
Chris wil graag zijn meter zijn.

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

Waarop wachten wij
Een monnik klaagt het Avondland aan
van Notker Wolf
~~~~~

We bespreken dit boek op
donderdag
29 januari 2009 om 20u00.

MALAWI-KALENDER 2009
Wij, Bart en Tine en onze kinderen Eva en Simon, hielpen één jaar (2005-2006) mee in een kleinschalig
plattelandsontwikkelingsproject in het noorden van Malawi: het Vwirani-project.
Dit project ontstond en wordt gedragen door de lokale bevolking van Kafukule, Malawi.
Na onze terugkeer werd werkgroep Pasparou opgericht en ondersteunen we specifiek de verdere
uitbouw van de Lozwati-school binnen dit project.
Vorig jaar konden we dankzij een samenwerking met een school in Destelbergen en door de verkoop van
een jaarkalender de bouw van twee kleuterklassen financieren. Ook in 2009 wil Pasparou het project
verder ondersteunen door de bouw van nieuwe klaslokalen en de inrichting van een labo voor de
middelbare school. Daarom brengen we opnieuw een schitterende Malawi-kalender uit.
De kalender wordt verkocht aan € 8,00 en kan je bij ons bekomen na de GEVI op 13 december.
Mail: bart_tine@pasparou.com ~ tel/sms: 0475/24.61.90 ~ www.pasparou.com
Hartelijk dank! Werkgroep Pasparou: Bart en Tine De Pue – Renaat Dewitte – Vincent Burny

Op woensdag 24 december om 19 uur staat in de Effatazaal de tafel gedekt
voor al wie kerstavond wil beginnen met een lekker etentje.
Wens je mee te vieren, laat dan zeker iets weten vóór 13/12/08.
We vragen een minimumbijdrage van 10 euro.
Daarna vieren we de MIDDERNACHTMIS, want we houden immers vast aan de traditie,
ook al vraagt het een inspanning. Eén maal in het jaar komen we midden in de nacht samen
om de geboorte van het licht te vieren. Dit is een viering met een sterk symbolisch karakter.

Daarna is er natuurlijk receptie voor iedereen.
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent
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Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

~

nadien Nieuwjaarsreceptie

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Op zaterdag 20 december om 9u30 wordt de kapel gekuist.
Zoals altijd maken ook hier vele handen het werk wat lichter.
Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte welkom.
Wie steekt de handen uit de mouwen ???
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

