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Het geluk zit in jezelf.
Zomerstop
Waar kan het zich beter We zijn aangekomen in de laatste maand van het
12de werkjaar. De vakantie komt in zicht, maar
verstoppen?
eerst moeten de studenten nog bewijzen dat ze

Cpflfodmvc! hun best hebben gedaan - want er zijn examens.

Een boek om stukje bij
We wensen alle studerende jongeren en hun bebeetje te lezen en te
verteren … een hele geleiders loon naar werken.
En daarna voor iedereen: een prettige vakantie!
vakantie lang.
“Pastores gaan voorbij” Ook in de werking van de gemeenschap nemen we wat tijd om
We bespreken dit boek op
te recupereren en natuurlijk ook om voldoende krachten op te
donderdag 25 september.
doen om het volgend (belangrijk) werkjaar aan te kunnen.
Dinsdag 1 juli vanaf 9.30 uur

GROTE KUISdag
Iedereen is van harte welkom!

zondag 29 juni
ONTMOETINGSDAG
 Kinderen onder de twaalf: € 8,00
 Volwassenen: € 15,00

(aperitief inbegrepen)

Kostprijs

Daarom zijn er in de maand juli
(bijna) géén activiteiten.
De eerste viering is dan op
zaterdag 2 augustus om 18u30.
Het is voor de bestelling belangrijk om
te weten hoeveel personen wij mogen
verwachten.
Schrijf dus ZEKER in vóór 22 juni.
juni
Je kan inschrijven na elke viering
Je kan ook overschrijven op onze rekening

(zie onderaan deze bladzijde)

11u00: Eucharistieviering in de kapel
12u00: Aperitief
12u30: Samen aan tafel:
 Afrikaanse maaltijd met kip en rijst
 dessertenbuffet

Opgelet:
Opgelet je bent pas definitief ingeschreven
als je betaald hebt ! ! !

Programma

Inschrijving

Gelieve in elk geval het aantal volwassenen
en kinderen te vermelden.

Met de jongeren - al wie zijn Plechtige Communie heeft gedaan gaan we om 14u30 samen een partijtje bowling spelen
terwijl hun ouders rustig kunnen blijven napraten.
Wie zin heeft om mee te gaan
schrijft zijn naam op de lijst in de Effata-zaal.

Wie een bijdrage wil leveren
voor het dessertenbuffet
neemt gerust contact op met
Miet Achten: na de viering
of op 0485/91 93 19

Bowling

Dessertenbuffet

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

De prikbordkalender
JUNI
Wo.

4

20u00

Tabormoment

Do.

5

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

7

18u30

Effataviering

Wo. 11

20u00

Tabormoment

Vr.

20u00

Repetitie Effatakoor

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

19u45

Repetitie voor de ‘muzikanten & zangers’

20u00

Info door reisleider Jelle over de Italië-reis voor de deelnemers/pelgrims

Wo. 18

20u00

Tabormoment

Za.

21

18u30

Effataviering

Wo. 25

20u00

Tabormoment

Vr.

27

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

28

18u30

GEEN EFFATAVIERING ! ! !

Zo.

29

11u00

Ontmoetingsdag

Za.

13

14

JULI
In JULI zijn er (bijna) géén activiteiten
Di.

1

09u30

2 t.e.m. 4 juli
Za.

5

15u00

7 t.e.m. 14 juli

GROTE KUISdag
Evaluatie- en planningsdagen van de Stuurgroep
Effatakoor zingt huwelijksviering van “Jessica en Rinus”
in de Sint-Martinuskerk te Baarle - Drongen
Italië-reis: “De stichtingsplaatsen van de Redemptoristen”

AUGUSTUS
Za

2

18u30

Effataviering

Do.

7

20u00

Stuurgroep Effata

Vr.

8

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

9

18u30

Effataviering

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

Maandag 25 augustus om 20u00: Open Gemeenschapsraad
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

