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Laat ons geen vooruitgang noemen,
waar een ander aan ten onder gaat.
Laat ons geen groei noemen,
waar een ander minder van wordt.
Laat ons geen vrijheid noemen,
wat een ander het recht ontneemt
om zichzelf te zijn.
Laat ons geen gemeenschap noemen,
waar de minste
niet de meeste aandacht krijgt.
Laat ons zelf de verandering zijn,
die we in de wereld willen zijn.
Mahatma Ghandi

Basiscursus: “Geloof anders bekeken…”
Vrijdag 19 maart ~ “HET AVONTUUR VAN SAMEN”
Dit liefdesavontuur kan maar lukken als je het met elkaar
waagt… een warme gemeenschap als onmisbare hefboom.

Goede Week ~ 27 maart - 4 april
Je wordt van harte uitgenodigd om van de
Goede Week een feestweek te maken.

Hou deze week vrij !!!
De vieringen zijn telkens om 20 uur.

Caraes - Broeders van Liefde - NGO voor ontwikkelingssamenwerking
Zuidactie 2010: ¡ HOLA AMIGOS !
Broeder Benjamin is in de stad Granada de vriend van iedereen. Hij opende een jeugdcentrum voor de
straatkinderen. ’s Morgens komen de kinderen die op straat hebben geslapen. Ze vinden er een warm onthaal. De kinderen kunnen er zich wassen en wat eten. Ze krijgen er warmte, liefde en aandacht. Sommigen
leren een beetje lezen en schrijven. In de namiddag bezoeken de broeder en zijn medewerkers de sloppenwijken. Daar proberen ze de straatkinderen weer in contact te brengen met hun ouders. Broeder Benjamin
wil nog veel meer doen voor de straatkinderen. Maar het jeugdcentrum 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?

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.
Te koop na elke viering ! ! !

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

Effata gaat op vakantie naar Altenahr (D)
Data om te noteren en te onthouden
Zaterdag 17 april: Zilveren Jubileum van Pater Guido
(25 jaar priester)
 inschrijven vóór 31 maart !
Zaterdag 1 mei: Plechtige Communie
Zondag 27 juni: Jaarlijkse Ontmoetingsdag
Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte welkom...
want op zaterdag 27 maart vanaf 9.30 uur willen we in de kapel
een “GROTE PAASKUIS” houden.

Ook hier maken vele handen het werk wat lichter.
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Ma. 5 t.e.m. Do. 8
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Effata gaat op vakantie naar ALTENAHR (D)
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Samenkomst Redemptoristen en Effata i.v.m. Project

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30
Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

GEVI-gemeenschapsviering

We herdenken onze overledenen

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.

