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gerucht:
een dove
heeft gehoord
hoe
een stomme
heeft verteld
dat
een blinde
heeft gezien
hoe
een lamme
heeft gelopen
Jiddisch gezegde

Van harte DANK aan allen die meegewerkt hebben
aan een schitterende Goede Week
en de heerlijke vakantie in Kemmel (Heuvelland).

 Zondag 28 juni - Ontmoetingsdag 
Al vele jaren zingt het Effatakoor de vormselviering van de
kinderen uit het MPIGO ‘De Oase’ in de Voskenslaan.
Zo willen we deze gasten een waardige en blije kerk tonen,
met mensen die zich gratis voor hen inzetten,
zonder dat zij daarvoor iets kunnen teruggeven
(tenzij hun blije gezichten).
Ook dit jaar nodigen we de koorleden uit om mee te zingen op
woensdag 20 mei in de Redemptoristenkerk (Voskenslaan).
We repeteren om 17u45 voor de viering van 18u30.

“Mannen

van

85”

‘Mannen van 85’ is een theaterstuk over dementie. Over ontreddering, verdriet, afscheid.
Over ontroering, twijfel, blijven liefhebben en moeten loslaten.
We zien vader en zoon in een heel herkenbare relatie: vader bejaard en alleenwonend,
zoon druk bezig en af en toe eens tijd makend voor een bezoekje.
En plots, het sluipende begin... Vergeten is niet dementeren, zegt de dokter, nog niet.
Het proces is onomkeerbaar, de afloop bekend, maar de weg moeten ze gaan:
vader, zoon, broers en zussen. De opnames in het ziekenhuis, de thuiszorg, het rustoord toch niet.
“Zoals zovelen hebben wij dementie van dichtbij meegemaakt, bij iemand die ons nabij was”,
zegt Peter Lambert. “Die beleving hebben wij op scène gezet en willen wij graag aan u toevertrouwen
met alle opgekropte en tegenstrijdige emoties die de ziekte oproept.
‘Mannen van 85’ is niet confronterend, wel herkenbaar;
niet choquerend, wel ontroerend; geen verhaal, maar een belevenis.
Wij hopen dat het inspirerend werkt voor al wie ooit met dementie geconfronteerd is of wordt.”
Dit theaterstuk wordt gebracht door Peter Lambert & Johan Van Vaerenbergh.
Zaterdag 23 mei 2009 ~ 20 uur ~ Kapel van de Broeders van Liefde, Stropkaai 38 B, 9000 Gent.
Iedereen is van ganser harte welkom; ook op de wekelijkse viering van de Effatagemeenschap.
Er worden géén kaarten verkocht, wel rekenen de acteurs op een milde vrije bijdrage.
We bespreken het boek “De
De Marketing van God”
God van Charles Schwietert
op donderdag 28 mei om 20u00 in de Effatazaal.
God heeft een marketingprobleem. Er is een grote vraag naar zingeving en spiritualiteit, maar de
kerken blijven leeg. De kerk is haar ‘klanten’ kwijtgeraakt en het aantal atheïsten groeit.
Daarentegen wordt het marktaandeel van de islam steeds groter.

Dit boek is te verkrijgen na iedere viering.
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent
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GEVI-gemeenschapsviering

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

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

