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Als je in mensen
geloofd hebt
die het af lieten weten,
ga dan toch door
te geloven!
Als je op een wonder
gehoopt hebt
dat niet is gebeurd,
ga dan toch door
en blijf hopen!
Als je een spoor
van de liefde
na wilde laten
dat werd vertrapt,
ga dan nog verder
met liefde!
Als je gedroomd hebt
en daarna ontwaakt,
droom weer
en droom verder
tot aan de morgen!
Vrij naar de Talmoed

Op woensdag 24 december om 19 uur staat in de Effatazaal de tafel
gedekt voor al wie kerstavond wil beginnen met een lekker etentje.
Wens je mee te vieren, laat dan zeker iets weten vóór 12/12/09.
We vragen een minimumbijdrage van 15 euro.
Daarna vieren we de MIDDERNACHTMIS, want we houden
vast aan de traditie, ook al vraagt het een inspanning.
Eén maal in het jaar komen we midden in de nacht
samen om de geboorte van het licht te vieren.
Dit is een viering met een sterk symbolisch karakter.

Daarna is er natuurlijk receptie voor iedereen.
Voor de 3de keer op pelgrimstocht in de regio Napels.
12 t.e.m. 19 juli 2010
We gaan op zoek naar de bronnen van de redemptoristische spiritualiteit met Alfonsus als tochtgenoot.
We bezoeken de verschillende (stichtings)plaatsen
en verdiepen en verruimen de tocht (= basiscurus) die
we samen hebben afgelegd door onze ervaringen te
verbinden met de verschillende scharniermomenten
uit het leven van Alfonsus.

Wil je mee, laat het dan zeker tegen het einde van het jaar (31/12/2009)
weten aan Fons via 0496/25 48 07 of op info@effata.be,
want we willen zo vlug mogelijk het vliegtuig reserveren
om de prijs zo laag mogelijk te houden!

4de ontmoetingsdag voor leken en redemptoristen van de Clemensprovincie
op zaterdag 27 februari 2010 te Essen (B).


Viva memoria. Herinnering doet leven.

Het levenswerk van Alfonso M. de Liguori als bron van creatieve bezieling.
Personen bezielen meer dan ideeën, verhalen inspireren meer dan losse woorden.
Tijdens deze dag zullen we stilstaan bij het kleurrijke leven van de stichter van de Redemptoristen,
Alfonso M. de Liguori (1696-1787). We zullen op zoek gaan naar zijn grondinspiratie.
Aan de hand van workshops zullen we dan verkennen, hoe zijn grondinspiratie creatief kan worden
vertaald in ons eigen leven en in ons handelen.

We willen dat Effata daar met zo veel mogelijk deelnemers vertegenwoordigd is.

Op zaterdag 27 februari zal er dus géén Effataviering zijn.
Cpflfodmvc!•>!!Leuke meiden… die nog bidden voor het eten.
We bespreken dit boek op donderdag 21 januari 2010 om 20u00.

Zaterdag 12/12/09
Omhaling Welzijnszorg
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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

Zondag 27 juni 2010 ~ Ontmoetingsdag & viering pater Guido: 25 jaar priester 
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

