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Ik zie het leven als een goed boek.
Naarmate je erin vordert,
begint de zin ervan door te dringen.
(H.S. Kushner)
Sfjt!obbs!Jtsbfëm!jo!3122!
 Optie 1: 15 dagen ~ van 1 t.e.m. 15 augustus 2011 of van 2 t.e.m. 16 augustus 2011
Cairo, Sinaïwoestijn (Catharinaklooster), Jordanië (Petra).
Vanuit Nazareth: Kafarnaüm, Caesarea, Haifa, Tabor, Jericho, ...
Jeruzalem: Olijfberg, Heilige stad, Klaagmuur, Knesset, ... Bethlehem, Dode Zee, ...
 Optie 2: 9 dagen ~ van 7 t.e.m. 15 augustus 2011 of van 8 t.e.m. 16 augustus 2011
zie optie 1 vanaf Nazareth.

Ga je mee, dan is het belangrijk om vóór 1 november
je naam op te geven aan Guido, alsook de gekozen
optie (15 of 9 dagen).
Enkele mensen van Effata (Tom, Nina en Ignace) en verenigingen zoals Catapa, Broederlijk Delen en MO*-magazine, zijn reeds enige tijd een debat aan het organiseren
om over de problemen van mijnbouw in Midden- en Zuid-Amerika te debatteren.
Wij steunen Erik Gruloos, een priester van bij ons, die reeds 25 jaar in Guatemala tussen Maya Mam indianen
leeft en werkt. Hij heeft ons gevoelig gemaakt voor de problemen van de inheemse volkeren met deze
mijnbouwbedrijven.

Kom op 20 oktober om 19u30 naar het debat in de De Schrijverzaal van Sint-Bavo, Reep 4 te Gent.
Voor het hele programma en info: http://www.catapa.be/nl/agenda/901

Voor niets gaat de zon op, maar koken kost nog steeds geld!
Hierbij een warme oproep om Effata ook financieel af en toe eens een steuntje in de rug te geven, ofwel met een
eenmalige “geste
geste”,
bestendige opdracht”.
geste of via een “bestendige
opdracht En de voorbije jaren hebben ons geleerd dat jullie als
gemeenschap daar altijd goed mee omgaan. Alvast bedankt hiervoor. Zie rekeningnummer onderaan deze pagina.

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.
Het is een aangrijpend en eerlijk boek van een man van de kerk die zich opent voor de vragen
van christenen vandaag.
In drie avonden ontmoeten we elkaar telkens rond één van de 3 delen van het boek.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een deel van het boek lezen (ook al is dat geen
noodzaak). Er is elke avond een inleiding en dan gaan we in kleine groepen met elkaar in
dialoog rond een aantal kernvragen.
De avonden gaan door in de Effatazaal op 15 oktober, 3 december en 18 februari, telkens
van 20u00 tot 22u00.
PS: Je hoeft de basiscursus niet gevolgd te hebben om deel te nemen aan deze drie
vormingsavonden. En je kan de avonden ook volgen los van elkaar.
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Voor Arnaud, Fien, Kilian, Léonie, Rebecca en Reinout is zaterdag 2 oktober een belangrijke dag.
Zij zullen tijden de viering hun naam opgeven voor hun plechtige communie.
Vanaf dan zullen ze samen met hun meter of peter zich voorbereiden op deze grote gebeurtenis.
De Effatagemeenschap is blij met hun beslissing en wil samen met hen op weg gaan.
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

