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Een nieuwe oorlog
wordt weer mogelijk
als mensen de herinnering kwijt zijn
aan de vorige.
Racisme
wordt mogelijk
als de herinnering verdwenen is
aan de tijd
dat wij zelf vreemdelingen waren
in eigen land.
Onderdrukking
wordt mogelijk
als mensen vergeten
dat zij zelf ooit
slaaf waren in Egypte.
Bidden wij
zonder ophouden
en met aandrang
tegen het vergeten.
Carlos Desoete

De eerste viering is op zaterdag 1 augustus om 18u30.
Dat is de naamdag van de stichter van de
redemptoristen: de H. Alfonsus Maria de ‘Liguori,
‘Liguori
die ook ‘patroonheilige’ is van onze kapel.
Tijdens de viering horen we hier meer over.
Maar ook in de loop van het nieuwe werkjaar
zullen we meer vernemen over alles wat met de
redemptoristen te maken heeft.
Effata gaat naar “Zuid-Italië”
van 12 t.e.m. 19 juli 2010.
In de voetstappen van de
“H. Alfonsus Maria de ‘Liguori”

Ter info: boeiende theatervoorstelling “MISSIE
MISSIE”.
MISSIE
Op basis van tientallen interviews met missionarissen uit
Congo, schreef David Van Reybrouck een pakkende en
tegelijk humoristische getuigenis van een Witte Pater.
Bruno Vanden Broecke kruipt in de huid van een oude
maar nog steeds vitale missionaris die terugblikt op zijn
leven. Geen dode letter, maar een verhaal des mensen.
Kortom, een voorstelling die ook u moet gezien hebben.

Data: 23, 26 & 27 februari 2010 in NTGent.
Info & kaarten op www.ntgent.be of 09/225 01 01.
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Een boek om stukje bij beetje te lezen en te verteren … een hele vakantie lang.
“Vrienden
Vrienden van God”
God van Timothy Radcliffe.
We bespreken dit boek op donderdag 17 september om 20u00 in de Effatazaal.
Timothy Radcliffe was amper zevenenveertig toen hij in 1992 voor een periode van negen jaar
magister (algemeen overste) werd van de dominicaner Orde. Daarmee was hij de jongste broeder
die in de Orde tot magister werd gekozen sinds Cajetanus, die er bij zijn verkiezing in 1508
slechts veertig was.
Broeder Timothy is een buitengewoon iemand. Hij is er ten diepste van overtuigd dat een niet aflatende relatie met
God - 'als met een vriend', zoals hij zelf zegt - de kern uitmaakt van elke dialoog. En mensen kunnen maar leven
in dialoog. Anders nemen geweld en vernietiging de overhand.
En dat geldt zowel voor een religieuze gemeenschap, waar de broeders dwars doorheen alle verschillen en zelfs
tegenstellingen met elkaar in gesprek moeten blijven, als voor vormen van menselijk samenleven die niets met een
religieus ideaal te maken hebben. En om de dialoog tot stand te brengen en de ander in zijn andersheid te aanvaarden, is toch moeilijk een betere referentie denkbaar dan de Woord geworden Andere?
Wat broeder Timothy hierover te zeggen heeft, klinkt warm en doorleefd. Hij richt zich zowel tot ons hart als tot
ons verstand. Hij spreekt niet de geijkte taal van kerkmensen en toch verliest hij geen ogenblik uit het oog dat
Waarheid het devies van zijn Orde is.
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Samenkomst Redemptoristen en Effata i.v.m. Project

Za. 12
18u30
Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

GEVI-gemeenschapsviering ~ Startviering
Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Op zaterdag 22 augustus om 20u00 houden we een
“open
open gemeenschapsraad”:
gemeenschapsraad

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Plechtige Communie 2010

Wie in 2010 zijn/haar
Plechtige Communie
wil doen in de
Effatagemeenschap,
laat dit zéker weten
Daarom is het zéér belangrijk dat je er bij bent.
aan pater Guido
Mocht je niet kunnen komen en je hebt toch suggesties,
tegen de startviering
laat ze dan weten aan iemand van de stuurgroep
(12/09/09).
of op info@effata.be.
-

om te zeggen wat goed was,
om aandacht te vragen voor…,
om ideeën te geven,
om zich te engageren,
…

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

