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Op een avond vertelde een oude indiaan aan zijn kleinzoon over een strijd die gevoerd wordt vanbinnen in de mens.
Hij zei: “Mijn zoon, de strijd gaat tussen ‘twee wolven’ in ons.
De ene is het Kwade. Het is boosheid, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok,
minderwaardigheid, leugen, valse trots, superioriteit en ego.
De andere is het Goede. Het is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid,
medeleven, generositeit, waarheid, meevoelen en vertrouwen.”
en
De kleinzoon dacht daar even over na en vroeg dan aan zijn grootvader:
v
l
“Welke wolf wint?”
wo
e
De oude indiaan antwoordde rustig: “Degene die jij eten geeft.”
we
Uit: “Mensen Onderweg” ~ nr. 6 / 2010

Bij de aardbeving in HAÏTI in
januari vielen ongeveer 300
slachtoffers in een school
van de Redemptoristen.

De omhaling tijdens de viering op de
Ontmoetingsdag bracht € 894,84 op.
Dank aan iedereen die zijn/haar steentje
heeft bijgedragen.

T

Plechtige Communie 2011
Wie in 2011 zijn/haar
Plechtige Communie
wil doen in de
Effatagemeenschap,
laat dit zéker weten aan
pater Guido
tegen de startviering
(11/09/10).
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“De minnaar, de monnik en de rebel” van Suzanne van der Schot.
 We bespreken dit boek op donderdag 30 september om 20u00 
Nadat Suzanne van der Schot is uitgetreden uit het klooster - waarover ze het succesvolle
Moeilijk te geloven schreef - , vestigt ze zich opnieuw in de grote stad. Al snel komt ze erachter
dat het in de hectiek van haar dagelijks bestaan niet eenvoudig is ruimte te vinden voor het geloof.
Voortdurend knaagt de vraag: wat geloof ik nu eigenlijk? Om een antwoord te vinden besluit ze
te gaan lezen, en zich vooral te concentreren op de figuur Jezus Christus.
1. Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Nicole VanCaeneghem uit De Pinte. Celibatair - gewezen leerkracht in het vak “Snit & Naad”, Tweebruggenstraat Gent.
Sinds 1992 met pensioen.
2. Hoe kwam je bij Effata terecht?
Vanaf 1968 voel ik mij sterk verbonden met de spiritualiteit van de redemptoristen van de Voskenslaan. Ik ben meegegroeid in
de evolutie van de Kerk na het Tweede Vaticaans concilie. Aanvankelijk waren er de jeugdmissen met een enthousiast koor.
Daarna werd het “Atelier voor Pastoraal” en “Roeach” te Sint-Denijs-Westrem. Dan eventjes onderkomen in de Afrikalaan.
Daarna was het volop “Effata”, bij de Broeders van Liefde.
Wie is wie?
3. Wat spreekt je bijzonder aan?
Om een beetje meer informatie te hebben over de dragende
Wat ik altijd heb gezocht, heb ik gevonden:
krachten achter Effata hebben we hen huiswerk gegeven.
- een plek waar we samenkomen om te vieren, te bidden en te zingen,
- een plek waar we mogen groeien in vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid,
- een plek waar broeder- en zusterschap geboren kan worden, waar ieder zich geborgen voelt.
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Na de viering
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Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

4. Wat zoek je nu in de kerk?
Ik ben lid van het Effatakoor. Wij zingen wekelijks tijdens de eucharistieviering tussen en samen met alle aanwezigen. Op de
hoogdagen zingen we in de gevangenis (indringend gebeuren). Hoogtepunt voor mij is de “Goede Week” zingend-biddend
beleven. Is voor mij de retraiteweek.
5. Heb je een speciale taak bij Effata?
Ik neem deel aan het wekelijks “Tabormoment” en neem volgens de beurtrol de leiding op mij. Sinds september 2008 wil ik me
engageren in de stuurgroep, voor een periode van 3 jaar (indien mogelijk). Ik wil mijn steentje bijdragen voor een goede verdere
werking binnen Effata.
6. Welke werkpunten wil je ons voorleggen?
Een van mijn aandachtspunten is: het ter harte nemen van onze communicanten-vormelingen, om hen verder te blijven volgen in
hun jong-volwassen christen worden. Dat ze veel deugd en plezier mogen beleven in hun kleine en grote engagementen, o.a.
Sterzingen - musiceren en ontspannen.
7. Heb je nog een wens?
Met nog een wens: - dat het Effata-gebeuren nog lang mag blijven duren,
- dat het Clemensproject, weldoordacht en efficiënt mag tot stand komen en groeien,
- dat het samenwerken met leken en redemptoristen vruchtbaar mag worden.
Met het lied van Carlos Desoete wil ik eindigen:
Jij die bent: “Ik zal er zijn voor u”, Naam die zin is van ons leven.
Wees nabij, word zichtbaar hier en nu. Groei in ons, kom in ons tot leven.
Dat dit gebeuren mag!
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

