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Zondag 27 juni Ontmoetingsdag
Wie grote dingen
wil bereiken,
moet niet alleen
handelen,
maar ook dromen.
Niet alleen plannen
maken,
maar ook geloven.

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

Zoals reeds afgesproken in januari
wordt er op de Ontmoetingsdag een
OMHALING gehouden.

Basiscursus: “Geloof anders bekeken…”
Zaterdag 19 juni ~ “Een dagje Samen-Leven”
We komen voor een ganse dag samen (10u00 18u00). In de voormiddag kijken we naar een film.
‘s Namiddags komt dan de verwerking.
Wie van plan is om te komen geeft zeker een seintje
- ten laatste tegen woensdag 16 juni zodat we weten hoeveel broodjes we moeten voorzien
voor ‘s middags.

C!p!f!l!f!o!d!m!v!c!
Een boek om stukje bij beetje te lezen
en te verteren …
een hele vakantie lang.

“De minnaar, de monnik
en de rebel”
van Suzanne van der Schot.
We bespreken dit boek op
donderdag 30 september 2010.!

Programma
11u00: Eucharistieviering in de kapel
12u00: Aperitief
12u30: Samen aan tafel:  pizza-party
 dessertenbuffet

Kostprijs
 Kinderen onder de twaalf: € 10,00
 Volwassenen: € 15,00

(aperitief inbegrepen)

Inschrijving
Het is voor de bestelling belangrijk
om te weten hoeveel personen
wij mogen verwachten.
Schrijf dus ZEKER in vóór 20 juni.
juni
Je kan inschrijven nà elke viering
Je kan ook overschrijven op onze rekening

(zie onderaan deze bladzijde)
Gelieve in elk geval het aantal volwassenen
en kinderen te vermelden.
Opgelet:
Opgelet je bent pas ingeschreven
als je betaald hebt ! ! !

Dessertenbuffet
Wie met zijn/haar succesvol dessert het
dessertenbuffet nog wil uitbreiden neemt
contact op met Miet Achten: nà de viering
of op 0485/91 93 19

Bowling
Met de jongeren - die hun Plechtige Communie
hebben gedaan - gaan we om 14u30 samen een
partijtje bowling spelen terwijl hun ouders
rustig kunnen blijven napraten.
Wie zin heeft om mee te gaan schrijft
zijn naam op de lijst in de Effata-zaal.
Wie nog boeken uit de boekenkoffer heeft, vergeet
niet om ze op 19 juni mee te brengen.
Die dag kunnen wel geen nieuwe boeken
ontleend worden.
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JULI 2010
In JULI zijn er (bijna) geen activiteiten
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7 t.e.m. 9 juli
12 t.e.m. 19 juli

GROTE KUISdag
Evaluatie- en planningsdagen Stuurgroep Effata
Italië-reis: “Een weekje Scala”

AUGUSTUS 2010
Do.

5

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

7

18u30

Effataviering

Vr.

13

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

14

18u30

Effataviering

Zo.

15

10u00

Viering zingen in de gevangenis

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

Op donderdag 1 juli houden we vanaf 09u30 een GROTE KUISdag.
KUISdag
Iedereen (zowel vrouwen, mannen als de jeugd) is van harte welkom !
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

