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Goede Week ~ 27 maart - 4 april

Maar toen Hij stierf,
kwam zijn Geest tot leven.
Zo grondig
als de dood zijn werk kan doen,
zo grondig breekt
precies op dat moment
het Leven door.
De valse zekerheden
zijn ontmaskerd.
De boeien die mensen binden
en opsluiten in zichzelf,
vallen af.
De wanhoop en de angst
zijn overwonnen.
Onvermoede energie
wordt vrijgemaakt
en tilt een mens
over zijn grenzen heen.
Zijn Geest breekt door,
onstuitbaar,
door geen grafsteen meer
tegen te houden.
Gemeenschap groeit
van breken en delen,
van nieuwe verbondenheid,
op de vaste dragende Grond
van zijn Liefde.

Een jaarlijks terugkerend ritueel of is het meer?
De dood heeft niet het laatste woord … zegt men.
Misschien is het laatste woord dan toch het voorlaatste en mogen
we het overlaten aan Iemand anders, het voorzichtig koesteren in
een hoopvol en gelovig hart en tastend verdergaan.
Je wordt van harte uitgenodigd om van de Goede Week een
feestweek te maken: met momenten van rust en bezinning,
met momenten van intens samen vieren en vooral door samen
de doorgang naar Pasen te maken.
Hou deze week vrij !!!

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Paaszaterdag zijn telkens om 20 uur.
Voor de Goede Vrijdagviering vragen we jullie om een bloem
voor de kruisverering mee te brengen.
We bespreken het boek

De weg naar Mekka
van Jan Leyers
op donderdag 20 mei 2010
om 20u00.

Tijdens de viering
van 10 april
herdenken we
onze overledenen.

 Te koop na elke viering ! ! !
•,![BMJH!QBTFO!!,!![BMJH!QBTFO!,!

17 april

De mens kan eindelijk leven.
Carlos Desoete

De weg naar Mekka is een
intelligent, meeslepend en
diepgravend verslag van een reis door een
wereld die voor velen een gesloten boek is,
angst inboezemt en die moeilijk is te
doorgronden. Niemand keert
onveranderd van deze reis huiswaarts.

16.30 uur

Basiscursus: “Geloof anders bekeken…”
Vrijdag 30 april ~ “HET AVONTUUR EN IK”
Dit liefdesavontuur is ook een persoonlijk avontuur,
het is jouw unieke levenstocht...
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De prikbordkalender
APRIL 2010
Do.

1

20u00

WITTE DONDERDAGVIERING

Vr.

2

20u00

GOEDE VRIJDAGVIERING
Breng je een bloem mee voor de kruisverering?

19u00

Repetitie Effatakoor

Za.

3
20u00

PAASZATERDAGVIERING

10u00

Zingen in de gevangenis

Zo.

4

Ma. 5 t.e.m. Do. 8

Za.

10

Effata gaat op vakantie naar ALTENAHR (D)

14u00

Samenkomst Redemptoristen en Effata i.v.m. Project

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

We herdenken onze overledenen

Ma.

12

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

17

16u30

Effataviering ~ Zilveren priesterjubileum van pater Guido Moons

Wo. 21

20u00

Tabormoment

Vr.

23

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

24

18u30

Effataviering

Wo. 28

20u00

Tabormoment

Vr.

20u00

Basiscursus: “Het avontuur en ik”

30

Doop FEJA

MEI 2010
Za.

1

18u30

Effataviering
Plechtige Communie van Heleen, Jolien, Tine,
Ben, Jarno, Jolan en Pieter

Wo.

5

20u00

Tabormoment

Do.

6

20u00

Stuurgroep Effata

Vr.

7

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

8

18u30

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

Zaterdag 17 april:
april ter gelegenheid van het Zilveren Priesterjubileum
van pater Guido is de viering uitzonderlijk om 16.30 uur.
uur
Daarna wordt iedereen uitgenodigd om het glaasje dankbaar te heffen
en te klinken met pater Guido.
Datum om te noteren en te onthouden: Zondag 27 juni: Jaarlijkse Ontmoetingsdag
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

