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Op 17 februari - ASWOENSDAG - begint de voorbereiding op Pasen.
De vasten is een uitgelezen tijd om halt te houden
en het dwingend ritme van leven of geleefd worden te breken,
om vraagtekens te plaatsen bij wat de normale gang van zaken heet,
om weer op zoek te gaan naar zin en betekenis van ons bezig zijn.
Daar willen we veel aandacht aan besteden.
Noteer ook reeds in uw agenda onze bezinningsweek bij uitstek:
GOEDE WEEK: 27 maart - 4 april

Basiscursus: “Geloof anders bekeken…”
Vrijdag 19 februari om 20u00 ~ “OP AVONTUUR MET GOD”
Zoveel Liefde lokt wederliefde uit… durf je kiezen voor avontuur in je leven?
Eens je deze liefde toelaat in je leven dan komt energie vrij om goed te doen.
Je weet je gedragen, je hebt vertrouwen en dit geeft motivatie om je hier en
nu in te zetten voor anderen. Zo bouw je met jouw talenten, tijd, hart, handen en hoofd samen met medestanders op de plaats waar je bent mee aan
het Rijk van God midden de mensen. De lievelingen van Jezus zijn zij die het
rijk Gods doen midden onder ons.
Vierde ontmoetingsdag voor leken en redemptoristen op zaterdag 27 februari 2010 te Essen (B)
De verplaatsing naar Essen en terug gebeurt met een bus en is gratis. Vertrek in Gent (aan de Stropkaai) om
8u00. Terugkomst tussen 18u30 à 19u00. De inschrijving bedraagt € 10,00 en wordt opgehaald op de bus.

Dit is een laatste oproep om met zo veel mogelijk deelnemers van Effata
daar vertegenwoordigd te zijn.


Opgelet: op zaterdag 27 februari zal er ‘s avonds géén Effataviering zijn. 
C!p!f!l!f!o!d!m!v!c!

We bespreken het boek

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

 maandag 5 t.e.m. donderdag 8 april 2010 
Effata gaat op vakantie naar ALTENAHR (D) .
Inschrijven kan nog tot 22 februari bij Sylvie.
Het aantal plaatsen is beperkt !!!

Data om te noteren en te onthouden
Zaterdag 17 april: Zilveren Jubileum van Pater Guido
(25 jaar priester)
 Uitnodiging is op komst !
Zaterdag 1 mei: Plechtige Communie
Zondag 27 juni: Jaarlijkse Ontmoetingsdag
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Lekendag te Essen (B) ~ Géén Effataviering
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Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

GEVI-gemeenschapsviering ~ 4de zondag van de vasten

OMHALING “Hola Amigos”
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

Caraes - Broeders van Liefde - NGO voor ontwikkelingssamenwerking
Broeder Benjamin opende een jeugdcentrum voor straatkinderen in Granada (Nicaragua).
Maar het centrum is te klein en er zijn te weinig medewerkers. Bovendien hebben veel kinderen nood
aan een echte en veilige thuis. Daarom wil het jeugdcentrum haar werking uitbreiden.
Maar er zijn geen middelen om dit te doen. Wie helpt?
ZUIDACTIE 2010: HOLA AMIGOS
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

