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Laat me zo op Jou vertrouwen
dat ik zonder stress mag slapen
in de nacht van de moedeloosheid.
Ik zal mijn lusteloze geest
niet op de knieën dwingen
om zielig tot Jou te bidden.

Onze 6 plechtige communicanten,
KILIAN, LEONIE, REBECCA, FIEN, ARNAUD,
en REINOUT willen er dit jaar, samen met hun
Effata-meters en -peters,
een mooie voorbereidingstijd van maken.
Bedankt en proficiat aan
Jean, Johan, Dirk, Philippe, Caroline en Mia.

Jijzelf sluit de wimpers van de nacht
over de vermoeide ogen van de dag,
zodat ze fris en blij mogen ontwaken
met een klare kijk.
R. Tagore

Werkgroep Pasparou
Na het succes van de vorige drie jaren
wordt er ook dit jaar een Malawi-kalender
ontwikkeld. De opbrengst zal opnieuw
integraal aangewend worden voor de
financiering van de schoolinfrastructuur en
uitbouw van het Vwirani-project.
Deze kalender kost 8 euro en is verkrijgbaar na een van de vieringen of online.
Meer info: www.pasparou.be
werkgroep@pasparou.be
Bart & Tine De Pue-Van Lommel

Zaterdag 27 november
(1ste zondag van de advent)

verkoop van kaarsen, kalenders, enz…
van “Bond zonder Naam”.

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.

Kerstavond 2010 … vrijdag 24 december om 19 uur.
Wie er de vorige jaren op kerstavond bij was, zal zeker niet gaan reserveren in één of ander restaurant.
Dit jaar willen we er terug voor zorgen dat niemand kerstavond alleen moet doorbrengen.
Samen genieten van een aperitiefje, de feestmaaltijd, het kerstdessert en het samenzijn!
Daarna vieren we traditiegetrouw de middernachtmis.
Noteer deze datum alvast in jouw agenda.
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Bond zonder Naam: verkoop van kaarsen, kalenders, boeken, enz.
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Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

GEVI-gemeenschapsviering ~ 3de zondag van de Advent

Omhaling Welzijnszorg
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: 25 april 2011: Familiedag ~ 21 mei 2011: Plechtige Communie
26 juni 2011: Ontmoetingsdag
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

