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Ook al zit je op het juiste spoor,
dan nog kun je overreden worden
als je daar gewoon blijft zitten.
Zaterdag 25 oktober, ná de viering,
(19u30 - 20u30) is er “HALLOWEEN”

(voor jongeren vanaf 7 jaar)

NAAMOPGAVE
Voor ZOË, LEEN, NAOMI, ANNE-LOTTE en ARNE
is zaterdag 4 oktober een belangrijke dag.
Zij zullen tijdens de viering hun naam
opgeven voor hun plechtige communie.
De Effatagemeenschap is blij met hun beslissing
en wil samen met hen op weg gaan.

3de ontmoetingsdag voor leken en redemptoristen van de Clemensprovincie
op zaterdag 8 november te Bonn (D).


Samen leven onder één dak
Wat brengt en houdt Redemptoristen en de met hen verbonden leken bij elkaar?
Tijdens de vorige ontmoetingsbijeenkomsten hebben we ons vooral bezig gehouden met het
institutionele kader waarbinnen deze relatie zich afspeelt (de Congregatie),
en met de thema's identiteit, charisma en spiritualiteit.
Tijdens de derde bijeenkomst willen we ons meer gaan buigen over de uiterlijke vormgeving
van deze relatie als zodanig.

We willen dat Effata daar zo goed mogelijk vertegenwoordigd is.
Inschrijven kan nog tot 4 oktober.

Op zaterdag 8 november zal er dus géén Effataviering zijn.
!ffo!vvs!uifpmphjf!
RELIGIE Na de grote verhalen
van Ad Willems

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 boekje op donderdag
16 & 30 oktober, telkens om 20u00.

abtprimaat van
de benedictijnen
~~~~~

1ste avond: blz. 1 - 48 ~ 2de avond: blz. 49 - 90

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

We denken, samen met pater Guido, blij en
dankbaar terug aan het mooie feest t.g.v.
zijn “25 jaar professie”.
Hierbij danken we van harte iedereen die
op welke manier dan ook zijn of haar
steentje heeft bijgedragen.

- e l i j k

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

d a n k !

De prikbordkalender
OKTOBER
Wo.

1

20u00

Tabormoment

Do.

2

20u00

Stuurgroep Effata

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

Za.

4

Effataviering

18u30

Naamopgave Plechtige Communicanten

20u00

Samenkomst met de ouders van de Plechtige Communicanten

Wo.

8

20u00

Tabormoment

Vr.

10

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

11

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Wo.

15

20u00

Tabormoment

Do.

16

20u00

Een uur theologie: 1ste deel

Za.

18

18u30

Effataviering

Wo.

22

20u00

Tabormoment

Vr.

24

20u00

Repetitie Effatakoor

18u30

Effataviering

Za.

25
19u30

Halloween voor jongeren vanaf 7 jaar

Wo.

29

20u00

Géén Tabormoment

Do.

30

20u00

Een uur theologie: 2de deel

NOVEMBER
Za.

10u30

Zingen in de gevangenis

18u30

Effataviering

1

Wo.

5

20u00

Tabormoment

Do.

6

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

8

Lekendag te Bonn (D) ~ Géén 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

Kerstavond 2008 ... Wie er de vorige jaren op kerstavond bij was, zal zeker niet gaan reserveren in
één of ander restaurantje. Dit jaar willen we er terug voor zorgen dat niemand kerstavond alleen
moet doorbrengen. Samen genieten van een aperitiefje, de feestmaaltijd, het kerstdessert
en het samenzijn! Daarna vieren we traditiegetrouw de middernachtmis.

Noteer alvast in jouw agenda: woensdag 24 december om 19 uur.
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

