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Wees zelf de verandering
die je in de wereld wil zien.
Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

VREDE EN ALLE GOEDS VOOR 2009
Effata gaat op vakantie van 13 t.e.m. 16 april 2009
Heuvelland ~ Kemmel
Lichtmisviering met kinderzegen
Op zaterdag 31 januari richten we onze aandacht
en ons gebed speciaal op onze kinderen.

Ze zijn dus allemaal hartelijk welkom!!!
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Waarop wachten wij - Een monnik klaagt het Avondland aan
van Notker Wolf

Notker Wolf, abtprimaat van de benedictijner orde, analyseert in dit boek messcherp
de toestand en de contradicties van onze moderne samenleving. Hij hekelt de vrees om
afstand te doen van enige welvaart en komt op voor persoonlijke vrijheid, meer eigen
initiatief en minder betutteling door de overheid. Zijn ongezouten kritiek op politici,
op een nieuw soort moralisme, het losgeslagen consumentisme en een foute omgang
met de islam, maakten dit boek tot een grote bestseller in Duitsland.
We bespreken dit boek op donderdag 29 januari 2009 om 20u00.

Campagne 2009: ‘Het witte masker’
Congo, het Ituri-woud. Hier leven de pygmeeën, in perfecte harmonie met het regenwoud.
Maar de oudste bevolkingsgroep van Afrika loopt gevaar. Er heerst een ware leprahaard.
De pygmeeën, een volk dat vandaag te vaak met de dood wordt geconfronteerd.
Dat veel te vaak het witte masker moet dragen. Wit: de kleur van de rouw.
‘Het witte masker’ is meer dan een campagnefilm.
Het is een beklijvende inkijk in het leven van de pygmeeën.
En in de zware obstakels die Damiaanactie moet overwinnen om
deze bevolkingsgroep te beschermen tegen lepra en tbc.
In deze film maakt u een tocht in het spoor van het oudste volk
van Afrika. U ontdekt hun eeuwenoude gebruiken, hun mythische
band met het woud én … hun verwoede strijd tegen tbc en lepra.
Een strijd die Damiaanactie voor hen voert.
Een strijd tegen ’Het witte masker’.
masker’
Op zaterdag 17 januari 2009 om 20 uur kijken we naar de film.
Dokter Jacques,
Jacques één van de personages uit de film, zal deze avond aanwezig zijn.
Hij is de verantwoordelijke arts voor Damiaanactie in de Oostprovincie
en werkt in het coördinatiecentrum van Damiaanactie in de provinciestad Isiro.
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Sterzingen voor de Damiaanactie

3
18u30

Effataviering - Driekoningen
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Campagnefilm van de Damiaanactie: ‘Het witte masker’
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Effataviering met kinderzegen
… dan zullen de pannenkoeken wel niet veraf zijn ...

Za.

31

FEBRUARI 2009
Wo.

4

20u00

Tabormoment

Do.

5

20u00

Stuurgroep

15u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

Za.

7

18u30

Effataviering

Wo. 11

20u00

Tabormoment

Do.

12

20u00

Voorbereiding ‘vasten’

Vr.

13

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

14

Bezoek ‘generale visitatoren’ van de Redemptoristen
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Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

GEVI-gemeenschapsviering
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

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

