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Gods enige echte stem is de stilte
Herman Melville (1819 - 1891)

ZOMERSTOP
Juni: laatste maand van het 13de werkjaar.
Terwijl politici beloven dat ze hun uiterste best
zullen doen, zitten studenten over hun boeken
gebogen... en denken hetzelfde.
Sterkte en succes voor alle studerenden, maar
ook voor hun zorgende ouders en grootouders.
Het volgende nummer verschijnt einde juli.
Daarom wensen we iedereen alvast een
heel prettige en ontspannende vakantie!
In juli zijn er (bijna) géén activiteiten.
De eerste viering is dan op
zaterdag 1 augustus om 18u30.
Het is dan ook de naamdag van de stichter
van de redemptoristen:
de H. Alfonsus Maria de ‘Liguori.
“Mannen

van

85”

Wegens ziekte van één van de
acteurs werd dit theaterstuk
verplaatst naar zaterdag 13 juni.
Kapel van de Broeders van Liefde
Stropkaai 38 B - 9000 Gent.
Iedereen is van harte welkom !
Er worden géén kaarten verkocht,
wel rekenen de acteurs op een milde vrije bijdrage.

[pnfsmfduvvs!
Een boek om stukje bij beetje te
lezen en te verteren … een hele
vakantie lang.

[poebh!39!kvoj!
Pounpfujohtebh!
11u00: Eucharistieviering in de kapel
12u00: Aperitief
12u30: Samen aan tafel:
 warme beenhesp met groenten en frieten
 dessertenbuffet

Programma
Het is voor de bestelling belangrijk
om te weten hoeveel personen
wij mogen verwachten.
Schrijf dus ZEKER in vóór 21 juni.
juni
Je kan inschrijven nà elke viering
Je kan ook overschrijven op onze rekening

(zie onderaan deze bladzijde)
Gelieve in elk geval het aantal volwassenen
en kinderen te vermelden.
Opgelet:
Opgelet je bent pas ingeschreven
als je betaald hebt ! ! !

Inschrijving
 Kinderen onder de twaalf: € 8,00
 Volwassenen: € 15,00

(aperitief inbegrepen)

Kostprijs
Met de jongeren - die hun Plechtige Communie
hebben gedaan - gaan we om 14u30 samen een
partijtje bowling spelen terwijl hun ouders
rustig kunnen blijven napraten.
Wie zin heeft om mee te gaan schrijft
zijn naam op de lijst in de Effata-zaal.

!

“Vrienden
Vrienden van God”
God
van Timothy Radcliffe.
We bespreken dit boek op
donderdag 17 september.

Bowling
Wie een bijdrage wil leveren voor het
dessertenbuffet neemt gerust contact op
met Miet Achten: nà de viering
of op 0485/91 93 19

Dessertenbuffet

Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent
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JULI 2009
In JULI zijn er (bijna) géén activiteiten
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GROTE KUISdag
Evaluatie- en planningsdagen Stuurgroep Effata
Effatakoor zingt ‘50ste huwelijksverjaardag’ van de “ouders van Bernadette”
in de Sint-Barbarakerk te Ertvelde - Rieme

AUGUSTUS 2009
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Effatakoor zingt ‘dankviering’ van “Karen & Erwin” in de kapel
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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

Wie komt er meehelpen ?
Op woensdag 1 juli houden we vanaf 9.30 uur een GROTE KUISdag.
Iedereen (zowel vrouwen, mannen als de jeugd) is van harte welkom !
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

