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Een zalig, gezegend en hartverwarmend 2010 !
Nieuw beginnen en elkaar
‘Zalig Nieuwjaar’
toewensen.
Zouden ook de anderen
‘nieuw’
met je willen starten?
Of zouden ze je op
‘gisteren’
blijven vasthouden?
Ik denk dat heel veel
van je eigen gang afhangt;
van je eigen vernieuwde inzet.
Geloof je erin,
dat je niet van gisteren bent,
maar dat je naar morgen
toegestuurd wordt?
Of blijf je zelf
halsstarrig
op gisteren turen?

Campagne 2010:
‘Bangladesh, verborgen kracht’
Bangladesh: een land geplaagd door hongersnood, overstromingen, cyclonen en
armoedeziektes zoals lepra en tbc. Toch geven de Bengalen de moed nooit op.
In hen smeult een vuur dat hen voortdrijft. Een verborgen kracht waaruit ze
onophoudelijk moed putten. De nieuwe campagnefilm brengt het verhaal van:
Roksana, een textielmeisje dat aan tbc lijdt; van de kleine Maruf die besmet
is met lepra. Twee jonge mensen die dankzij hun verborgen kracht op zoek
blijven gaan naar hun droom.

Op zaterdag 23 januari 2010 om 20 uur kijken we naar de film.
De opbrengst van het “STERZINGEN”“STERZINGEN”- € 400,15 - geeft Damiaanactie
de mogelijkheid TIEN tbc–
tbc– en/of leprapatiënten te genezen.

Lichtmisviering met kinderzegen
Tijdens de viering op zaterdag 6 februari richten we
onze aandacht en ons gebed speciaal op de kinderen.

Ze zijn dus allemaal méér dan welkom!!!
Welzijnszorg dankt voor de omhaling tijdens de voorbije advent: € 436,48

Derde 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.
We willen dat Effata daar met zo veel mogelijk deelnemers vertegenwoordigd is.
Dus, schrijf zo vlug mogelijk in. Uiterste datum is zondag 31 januari!




Opgelet: op zaterdag 27 februari zal er dus géén Effataviering zijn. 



van Geeri Bakker e.a.
We bespreken dit boek op
donderdag 21 januari 2010
om 20u00.



 maandag 5 t.e.m. donderdag 8 april 2010 

Leuke meiden …
die nog bidden voor het eten



Effata gaat op vakantie naar
ALTENAHR (D) (niet zo heel ver van Bonn).
Inschrijven kan tot 22 februari bij Sylvie.
Het aantal plaatsen is beperkt !!!

C!p!f!l!f!o!d!m!v!c!

Meer info in bijgevoegde brief.
Basiscursus: “Geloof anders bekeken…”

Belangrijke data:
Zaterdag 17 april: Jubileum 25 jaar priester Pater Guido

Vrijdag 15 januari om 20u00 ~ “JEZUS, GODS VISITEKAARTJE”

Meer info in volgende nieuwsbrief.

Op zaterdag 16 januari om 20u00 komt reisleider
Renaat De Paepe ons meer vertellen over de
geplande reis naar Israël in 2011.

Zaterdag 1 mei: Plechtige Communie
Zondag 27 juni: Ontmoetingsdag

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

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

