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De vasten is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingend ritme van leven
of geleefd worden
te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat normale gang van zaken heet.

Campagne 2008:
‘Expeditie RWANDA’

€ 380,00

De opbrengst van het “Sterzingen” geeft de
Damiaanactie de mogelijkheid NEGEN tbc- en/of
leprapatiënten te genezen.

Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis
van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste dragende grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen
dat zo diep in mensen zit:
goede schepping,
vredevolle wereld,
liefdevolle mens.
Uitgelezen tijd
om wat meer zicht te krijgen
op de weg die wij te gaan hebben,
en stap voor stap
met velen samen
die weg ook gaan.

Caraes - Broeders van Liefde NGO voor ontwikkelingssamenwerking

ZUIDACTIE 2008: BORA SHABUNDA

Met de
broeders
Johan en
Innocent
naar het
vergeten
binnenland
van Kongo.

Uitgelezen tijd
om echt te leven,
misschien ook wel te her-leven
naar Pasen toe.
En ook daarna.
Carlos Desoete

Op 6 februari - ASWOENSDAG begint de voorbereiding op Pasen.
De vastentijd is een uitnodiging
tot ‘bewuster’ leven.
Daar willen we veel aandacht aan besteden.
Noteer dus nu reeds in uw agenda
onze bezinningsweek bij uitstek:
GOEDE WEEK: 15 maart – 23 maart

Zondag 29 juni - ONTMOETINGSDAG

 maandag 24 t.e.m. donderdag 27 maart 
Effata gaat op vakantie naar HINGENE
(deelgemeente van Bornem) gelegen in de
prachtige streek “Klein-Brabant”.
Inschrijven kan tot 15 februari
bij Sylvie & Tom.

Het aantal plaatsen is beperkt !!!

Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
FEBRUARI
16u00
Za.

2
18u30

Samenkomst Plechtige Communicanten
Effataviering met kinderzegen

… met natuurlijk … pannenkoeken !!!
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Aswoensdagviering

Do.
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Stuurgroep Effata
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Repetitie Effatakoor

18u30

GEVI-gemeenschapsviering ~ 1ste zondag van de vasten
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Repetitie voor de ‘muzikanten’
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Tabormoment
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Effataviering ~ 2de zondag van de vasten
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Tabormoment
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Repetitie Effatakoor

09u30

Kapelkuis

Za.
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18u30

Effataviering ~ 3de zondag van de vasten
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Tabormoment

Wo. 27

MAART
Za.

1

18u30

Effataviering ~ 4de zondag van de vasten
OMHALING ‘Bora Shabunda’
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20u00

Tabormoment
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Stuurgroep Effata

Vr.
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Effatakoor zingt in “Wetteren - Ten - Ede”
14u00

Za.

9

18u30
19u45

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Samenkomst Plechtige Communicanten
GEVI-gemeenschapsviering ~ 5de zondag van de vasten

Verzoeningsviering
Repetitie voor de ‘muzikanten’
Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Lichtmisviering met kinderzegen.
Op zaterdag 2 februari richten we onze
aandacht en ons gebed speciaal op onze kinderen.
Ze zijn dus allemaal hartelijk welkom!!!

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Op zaterdag 23 februari is er
terug kapelkuis.
Wie (man of vrouw)
komt meehelpen?

Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

