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Feesten is samen denken, samen eten,
samen vieren.
Samen lachen, samen gieren ...
Op 11 september is het de verjaardag van de professie
van pater Guido: 25 jaar redemptorist.
We willen dat vieren in de GEVI (tevens start-viering)
op zaterdag 13 september.
Iedereen is van ganser harte uitgenodigd voor
deze viering en de daaropvolgende receptie.
Denk je aan een geschenk voor Guido … doe dan een
overschrijving op de Effata-rekening (zie onderaan)
met vermelding ‘feest Guido’.
We weten dat we hem plezier doen met
zelfgemaakte liturgische gewaden.
Op deze manier kan jij daaraan meehelpen.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die
reeds bijgedragen heeft in die geschenken.

Bij het begin van het 13de werkjaar ...

De vakantie is dikwijls bij uitstek een tijd van
ontmoetingen met andere landen, mensen en
culturen. We stellen ons open voor nieuwe
indrukken. Het doet íets met ons als mens.
Zo is er de uitspraak:

”Belangrijk in deze wereld is niet zo zeer
waar we ons bevinden,
maar in welke richting we ons begeven.”
Terug in het land, terug aan het werk,
terug in de Effatagemeenschap
mogen we ook ontdekken dat we niet ver weg
hoeven te gaan om de kans te grijpen ons
open te stellen voor het andere of de ander.
Veel is bekend en vertrouwd, maar dikwijls is
er ook een nieuw gezicht of een nieuw idee
dat onze aandacht trekt.
Laten we elkaar ook tijdens dit nieuwe
werkjaar blijven verrassen !!!

Derde provinciedag voor
leken en redemptoristen
op zaterdag 8 november
te Bonn (D).

Verdere info volgt ! 
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RELIGIE Na de grote verhalen
van

Ad Willems
~~~~~~~
Donderdagen
16 & 30 oktober
telkens om 20u00.
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voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Op donderdag 25 september om 20u00
bespreken we het boek

“Pastores gaan voorbij”
van Marie-José Janssen & Gerard Zuidberg.

Dit boek gaat over ontwikkelingen in de
katholieke kerk, toegespitst op de positie
en rol van vrijwilligers.
Het is de overtuiging van de auteurs dat
juist in hún werk de toekomst voor de
gemeenschap besloten ligt.


Meer info: www.effata.be 

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Op zaterdag 13 september
is er GÉÉN stand met
“Wereldwinkelproducten”,
omwille van het
professiefeest van pater Guido.
Het ontlenen van boeken via
de “BOEKENKOFFER zal
uitzonderlijk doorgaan op
zaterdag 27 september
nà de viering.

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

