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Een jaarlijks terugkerend ritueel of is het meer?
De dood heeft niet het laatste woord … zegt men.
Misschien is het laatste woord dan toch het
voorlaatste en mogen we het overlaten aan
Iemand anders, het voorzichtig koesteren in een
hoopvol en gelovig hart en tastend verdergaan.

Mensen, staat op.
Staat op voor het leven,
de God van bevrijding
gaat ons alweer voor, een wolk overdag en
een vuur in het duister,
zo trekt Hij zijn spoor.

Goede Week
(15 ~ 23 maart)

Je wordt van harte uitgenodigd om van de Goede Week een feestweek
te maken: met momenten van rust en bezinning, met momenten van intens
samen vieren en vooral door samen de doorgang naar Pasen te maken.
Hou deze week vrij !!!
De vieringen van
Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en
Paaszaterdag zijn
telkens om 20 uur.
Voor de Goede vrijdagviering vragen we jullie om een bloem
voor de kruisverering mee te brengen.

Staat op voor het leven
met werken van vrede
en daden van recht
ten dienste van mensen,
gemarteld, verdreven,
als slaven geknecht.

Mensen, staat op,
verheft u levensgroot,
Pasen brengt opstand mee
tegen de dood!

Tijdens de viering van
29 maart herdenken we
onze overledenen.

Jan van Opbergen

Caraes - Broeders van Liefde NGO voor ontwikkelingssamenwerking

ZUIDACTIE 2008: BORA SHABUNDA
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Omhaling op 1 maart:
€ 357,41
Laatste omhaling
op 15 april

Zalig
Pasen

Cpflfodmvc!
We bespreken
dit boek op
donderdag 22 mei
om 20 uur.
~~~
Christopher
Jamison
“Levenslessen van een abt”
Zaterdag 3 mei: Plechtige Communie
Zondag 29 juni: Ontmoetingsdag
Van 10 t.e.m. 14 augustus: retraite
van de Sint-Clemensprovincie
te Bad-Honnef (D).

ALWEER EEN BERICHTJE AAN DE “JONGEREN”
Na enkele repetities hebben we gemerkt dat er héél wat enthousiasme
is onder onze jongeren. Toch zijn er een aantal die niet echt een
instrument bespelen, maar die met hun ‘zoetgevooisde’ stem mee
willen doen. En zoiets zien wij natuurlijk heel goed zitten.
Onze repetitiedatum blijft: elke 2de zaterdag v/d maand, ná de GEVI.
Maar vanaf nu gaan we er dus ook bij zingen!!!
Ken je nog mensen die willen meedoen, spreek hen aan, spreek af
en dan zien we elkaar voor alweer een tof ‘musiceer-half-uurtje’,
maar deze keer met zingen erbij.
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De prikbordkalender
MAART
Za.

1

18u30

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

Wo.

5

20u00

Tabormoment

Do.

6

20u00

Stuurgroep Effata

Vr.

7

20u00

Effatakoor zingt “Op weg naar Pasen” in “Wetteren-ten-Ede”

18u30
Za.

GEVI-gemeenschapsviering ~ 5de zondag van de vasten

Verzoeningsviering

8
19u45

Repetitie voor de ‘muzikanten & zangers’

Wo. 12

20u00

Tabormoment

Vr.

14

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

15

18u30

Zo.

16

14u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

Wo. 19

20u00

Tabormoment

Do. 20

20u00

WITTE DONDERDAGVIERING

Vr.

21

20u00

GOEDE VRIJDAGVIERING
Breng je een bloem mee voor de kruisverering?

Za.

22

20u00

PAASZATERDAGVIERING
Repetitie koor om 19u00

Zo.

23

10u30

Zingen in de gevangenis

Effataviering ~ Palmzondag

OMHALING ‘Bora Shabunda’

Nadien receptie !

Ma. 24 - Do. 27

Effata gaat op vakantie naar HINGENE (Bornem)

Vr.

28

20u00

Géén repetitie Effatakoor

Za.

29

18u30

Effataviering

We herdenken onze overledenen

APRIL
Do.

3

Za.

5

20u00

Stuurgroep Effata

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

Effataviering

Wo.

9

20u00

Tabormoment

Vr.

11

20u00

Repetitie Effatakoor

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

19u45

Repetitie voor de ‘muzikanten & zangers’

Za. 12

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

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

