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Als je ooit
op zoek naar leven,
een plek vindt
waar mensen
- godvergeten ongeweten elkaar dragen,
weet dan, dit is Bethlehem
vandaag.

Campagne 2008:
‘Expeditie RWANDA’

Als je ooit
een samenleven mag ervaren
waar de stomgemaakte stem krijgt
en de blinde uitzicht,
waar de kleingehouden mens
wordt grootgemaakt
en de verslaafde vrij,
weet dan:
hier staat de ster stil.
Als je ooit een mens ontmoet
die zich oefent in rechtvaardigheid,
en die vrede maakt
tot tweede natuur,
zeg dan maar:
hier komt iets van God tot leven.

De nieuwe campagnefilm is zowel een roadmovie als een
docudrama. We volgen de hulpverleners Fabien en Innocent
op expeditie naar Zuid-Rwanda. Een helse tocht met een
volgestouwde jeep naar de uithoeken van het land.
Naar een overvolle gevangenis,
een tbc-paviljoen,
een godvergeten eiland…
En soms zelfs te voet over de heuvels naar de meest
ontoegankelijke plekken.
Op zaterdag 19 januari om 20 uur kijken we naar de film.

BERICHT VOOR DE ”JONGERE-MUZIKANTEN”
Zoals we onlangs afgesproken hebben
willen we er de gewoonte van maken om ná de GEVI,
de 2de zaterdag van de maand, wat liederen in te oefenen.
De eerstvolgende GEVI is op zaterdag 12 januari 2008.
Brengen jullie je instrumenten mee?
TOPF[FM[JOHFO… het wordt stilaan een traditie!

Wij, het Effatakoor samen met de plechtige communicanten en de vroeger gevormden, zingen
samen met mensen met een mentale handicap dicht bij ons. Zo horen en voelen zij het lied.
Iedereen die zich durft wagen aan deze uitdaging is van harte welkom op
vrijdag 11 januari om 19 uur in het o.c. Br. Ebergiste - Borgwal - Vurste.

En word dan even stil
bij dit gebeuren.
Zo stil als de ster.

Effata gaat op reis: “Zuid-Italië” ~ 7 t.e.m. 14 juli 2008
‘Bezoek aan de stichtingsplaatsen van de Redemptoristen’

Carlos Desoete

Omhaling
Effata gaat
op zaterdag op vakantie:
12 januari.

24 t.e.m. 27
maart 2008
(1ste week v/d
paasvakantie)

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

Sporen van geestkracht?
Nieuwe religieuze bewegingen

We bespreken dit boekje * op
donderdag 31 januari 2008 om 20 uur
(*) TGL - 2007/5 september/oktober - jaargang 63
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De prikbordkalender
JANUARI
14u00
Do.

Samenkomst Plechtige Communicanten (samen met 12+ jongeren)

Sterzingen voor de Damiaanactie

3
20u00

Stuurgroep Effata

Za.

5

18u30

Effataviering - Driekoningen ~ doop Fran
nadien Nieuwjaarsreceptie

Wo.

9

20u00

Tabormoment

Vr.

11

19u00

Repetitie Effatakoor ~ Snoezelzingen
19u00: samenkomst in het o.c. Br. Ebergiste - Borgwal - Vurste

16u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

GEVI-gemeenschapsviering ~ Omhaling Vredeseilanden

19u45

Repetitie voor de ‘jongere-muzikanten’

Ma. 14

20u00

Samenkomst met ouders en meters en peter v/d Plechtige Communicanten

Wo. 16

20u00

Tabormoment

Vr.

18

20u00

Voorbereiding “Vasten”

18u30

Effataviering

Za.

19
20u00

Campagnefilm van de Damiaanactie: ‘Expeditie Rwanda’

Wo. 23

20u00

Tabormoment

Vr.

25

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

26

18u30

Effataviering

Wo. 30

20u00

Tabormoment

Do. 31

20u00

Boekenclub

Za.

12

FEBRUARI
15u30
Za.

2
18u30

Samenkomst Plechtige Communicanten
Effataviering met kinderzegen

… dan zullen de pannenkoeken wel niet veraf zijn ...

Wo.

6

20u00

Aswoensdagviering

Do.

7

20u00

Stuurgroep Effata

Vr.

8

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

9

18u30

GEVI-gemeenschapsviering ~ 1ste zondag van de vasten

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

  Welzijnszorg dankt voor de omhaling tijdens de voorbije advent: € 510,50  
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

