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Zeg eens,
waar heb jij de engel ontmoet
die voor jou de steen wegrolde
toen jij bij het graf stond!
Wie was voor jou zo’n engel
die in je donkerste dode momenten
van angst, ontmoediging en wanhoop,
heel dicht naast je kwam staan
en luisterde - heel lang.
Je voelde zijn begrip
en zijn warme hand die zei:
Kom, ‘k ga met je mee.
Gaandeweg
brak in de donkere chaos
weer licht door;
je ging weer geloven in jezelf
en in het Leven.
Wie was voor jou de engel
die de steen voor je wegrolde
en nieuw leven mogelijk maakte?
En jij, voor wie ben jij die engel?
Carlos Desoete

Tijdens de viering
van 18 april
herdenken we
onze overledenen.

De veertigdagentijd die wij met Aswoensdag begonnen zijn,
is een voorbereiding op het komende paasfeest: het vieren
van Jezus’ overgang van de dood naar het volle leven,
het feest van de verrijzenis.
Het valt daarbij op dat die voorbereidingstijd niet in de
zomer valt, wanneer alles in volle en rijke bloei staat.
Ook niet in de herfst, wanneer de oogst en de vruchten
worden binnengehaald. Maar uitgerekend in het voorjaar,
bij de overgang tussen de winter en de lente, als nieuw
leven op komst is. Het paasfeest waarop de veertigdagentijd
voorbereidt, is heel diep verankerd in de lente:
het seizoen van ontwaken, verwachting, opnieuw beginnen.
Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de volle maan
in de lente, wanneer de dag in lengte de nacht heeft
ingehaald.

Goede Week ~ 4 - 12 april
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.
Caraes - Broeders van Liefde ~ NGO voor ontwikkelingssamenwerking

ZUIDACTIE 2009: Smile Simalia

Omhaling op 21 maart:

We bespreken het boek

€ 306,02 contant ~ € 100,02 via overschrijving

“De
De Marketing van God”
God

Laatste omhaling op Palmzondag (4 april)

van Charles Schwietert
op donderdag 28 mei
om 20u00 in de Effatazaal.

Dit boek is te verkrijgen
na iedere viering.

Cpflfodmvc!

Belangrijke data
Zaterdag 9 mei: Plechtige Communie
Zondag 28 juni: Ontmoetingsdag

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

Zaterdag 4 april
Kapelkuis
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Effataviering ~ Palmzondag

OMHALING ‘Smile Simalia’
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GOEDE VRIJDAGVIERING
Breng je een bloem mee voor de kruisverering?
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Doop Josefien
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Nadien receptie !

Effata gaat op vakantie naar KEMMEL (Heuvelland)
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Samenkomst Plechtige Communicanten
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We herdenken onze overledenen

Doop Luna & Alicia
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Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Plechtige Communie van
Anne-Lotte, Leen, Naomi, Zoé, Arne en Theo
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
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Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

