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God droomt
Hij droomt van een wereld,
waar mensen geknakt als riet
niet verder worden gebroken.
Hij droomt van een wereld,
waar mensen dolend in de woestijn,
de rechte levensweg vinden.

Zaterdag 11 december
omhaling Welzijnszorg
Vanaf 2011 is het rekeningnr:

Effata - Gent
IBAN: BE77 7370 0420 0042
BIC: KREDBEBB
Bericht aan alle koorleden

Hij droomt van een wereld,
waar mensen ‘ja’ durven zeggen
om nieuw leven toekomst te geven.

We zingen de viering in de gevangenis
niet op Kerstdag zelf,
maar wel op ZONDAG 26 december.
Bisschop Luc Van Looy zal dan
God droomt en droomt en droomt ...
voorgaan in die viering.
Antoon Vandeputte
Een niet te missen vervolg op de basiscursus …
We gaan samen verder op tocht, op zoek naar een eigentijds geloofsverstaan.
Dit jaar nemen wij als hefboom het boek “Biecht van een kardinaal” van Olivier Le Gendre.
In drie avonden ontmoeten we elkaar telkens rond één van de 3 delen van het boek.
Eerst is er een inleiding en dan gaan we in kleine groepen met elkaar in dialoog rond een
aantal kernvragen.
Op vrijdag 3 december, van 20u00 tot 22u00, komen we samen rond het 2de deel.

Op zaterdag 18 december om 9u30 wordt de kapel gekuist.
Zoals altijd maken ook hier vele handen het werk wat lichter.
Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte welkom.
Wie steekt de handen uit de mouwen ???
Op vrijdag 24 december om 19 uur staat in de Effatazaal de tafel gedekt
voor al wie kerstavond wil beginnen met een lekker etentje.
Wens je mee te vieren, laat dan zeker iets weten tegen 18/12/10.
We vragen een bijdrage van 20 euro.
Daarna vieren we de MIDDERNACHTMIS, want we houden immers vast aan de traditie,
ook al vraagt het een inspanning. Eén maal in het jaar komen we midden in de nacht samen
om de geboorte van het licht te vieren. Dit is een viering met een sterk symbolisch karakter.

Daarna is er natuurlijk receptie voor iedereen.
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent
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Nieuwjaarsreceptie
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

Belangrijke data: maandag 25 april 2011: Familiedag
zaterdag 21 mei 2011: Plechtige Communie
zondag 26 juni 2011: Ontmoetingsdag
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

