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Bij het begin van een nieuw werkjaar …
Zonder rituelen geen leven;
zonder normen en waarden,
wetten en regels
geen samenleving;
zonder feesten en gebruiken
geen gemeenschap.
Maar norm en wet zijn er
omwille van de mens.
Om richting te geven
aan ieders bestaan
en aan het samen gaan
van velen met elkaar.
Feest en rite zijn er
om aan diepte en
uitbundigheid van het leven
uiting te geven.
Anders zijn ze niet,
zegt Jezus.
naar Peer Verhoeven

Cpflfodmvc!
We bespreken het boek

“Vrienden
Vrienden van God”
God
van Timothy Radcliffe
op donderdag 17 september
om 20u00 in de Effatazaal.

Je bent
van harte
welkom,
ook als je
het boek
niet las!

September is traditioneel een maand van terugblikken en
vooruitkijken. We blikken terug op de periode van
betrekkelijke rust die de vakantie hopelijk was.
En we kijken vooruit en beginnen aan iets nieuws,
ook al kan dat weer aanknopen zijn bij wat was.
De kinderen die deze dagen gepakt en gezakt
naar school gaan “beginnen met een schone lei”,
al zullen ze zich wellicht geen ‘lei’ meer kunnen voorstellen.
Wij wensen hen, hun leerkrachten en alle mensen die hen
begeleiden, een veilige en succesvolle tocht.
Effata begint zijn 14de werkjaar in de Stropkaai 38B bij de
Broeders van Liefde te Gent. Bij het begin van een nieuw
werkjaar staan de verwachtingen hoog gespannen.
Men hoopt steeds dat in dat komende jaar
iets verwezenlijkt kan worden.
We hebben een jaarkalender vol grote en kleine plannen
van dank om het verleden en geloof in de toekomst.
We weten niet wat de toekomst ons brengen zal,
ook niet voor Effata.
De uitdaging blijft om trouw te blijven aan de gekozen weg.
Kome wat komt!

Uitnodiging 12 september
Het Voskenslaanproject gaat langzaam zijn gang.
Op 12 september om 14u00 komen Redemptoristen
en geïnteresseerde Effatamensen samen
om na te denken en te praten rond
“gemeenschapsvorming” in het project.
Wil je hierbij je steentje bijdragen dan ben je van
harte welkom.

Plechtige Communie 2010
Er zijn reeds 4 kandidaten:
Jolien,
Jolien Tine,
Tine Jarno en Pieter.
Pieter
Wie nog wil aansluiten laat dit zo vlug mogelijk
weten aan pater Guido, zéker tegen de startviering.

Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
SEPTEMBER 2009
Wo.

2

20u00

Tabormoment

Do.

3

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

5

18u30

Effataviering

Wo.

9

20u00

Tabormoment

Vr.

11

20u00

Repetitie Effatakoor

14u00

Samenkomst Redemptoristen en Effata i.v.m. Project

Za.

12

GEVI-gemeenschapsviering

18u30

Startviering

Wo.

16

20u00

Tabormoment

Do.

17

20u00

Boekenclub: “Vrienden van God” van Timothy Radcliffe

Za.

19

18u30

Effataviering

Wo. 23

20u00

Tabormoment

Vr.

25

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

26

18u30

Effataviering

Wo. 30

20u00

Tabormoment

OKTOBER 2009
Vr.

2

Za.

20u00

Stuurgroep Effata

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

Naamopgave Plechtige Communicanten

3

Effataviering

Wo.

7

20u00

Tabormoment

Vr.

9

20u00

Repetitie Effatakoor

Za. 10

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Effata gaat naar “Zuid-Italië”
van 12 t.e.m. 19 juli 2010.
In de voetstappen van de
“H. Alfonsus Maria de ‘Liguori”

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Het ontlenen van boeken
via de “BOEKENKOFFER
zal uitzonderlijk doorgaan op
zaterdag 26 september
nà de viering.

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

