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Bij het begin van een nieuw werkjaar …
Omwille van diefstallen in een school
nemen de leerlingen hun jas mee in de klas.
De directie laat nu weten
dat dit niet past bij het beeld dat een school
voor zichzelf hoort op te hangen.
Jassen horen thuis aan de kapstokken in de gang,
en niet op de stoelen in de klaslokalen.
Uitzondering wordt echter gemaakt
voor wie dure merkkleding draagt:
deze mag wel meegenomen worden in de klas.
Er is niemand die zich vragen stelt.
Niemand vraagt zich af waarom.

September is een drukke maand. Na de vakantie
moet heel wat op gang getrokken worden.
Er is het begin van een nieuw schooljaar.
Iedereen gaat terug aan het werk waardoor we
aangezet worden tot een meer geordend en
regelmatiger leven.
Effata - hoe bescheiden onze gemeenschap ook
is - begint zijn 15de werkjaar in de Stropstraat
te Gent bij de Broeders van Liefde. In die tijd
hebben we kunnen vaststellen dat steeds meer
en meer mensen zich thuis voelen in Effata.
In de maand juli was de stuurgroep drie dagen
samen om te evalueren en te plannen.

Of toch …
Het nieuwe werkjaar zal een belangrijk jaar zijn in
Eén leerkracht heeft beslist dat zijn leerlingen
de geschiedenis van Effata.
voortaan hun jas allemaal zullen meenemen in de klas.
Hij wéét waarom.

Carlos Desoete

We weten niet wat de toekomst ons brengen zal
… maar we blijven trouw aan de gekozen weg.
Kome wat komt!

Plechtige Communie 2011
Wie in 2011 zijn/haar Plechtige Communie wil doen
in de Effatagemeenschap,
laat dit zéker weten aan pater Guido
tegen de startviering (11/09/10).

C!p!f!l!f!o!d!m!v!c!
“De minnaar, de monnik en de rebel” van Suzanne van der Schot.
 We bespreken dit boek op donderdag 30 september om 20u00 
Nadat Suzanne van der Schot is uitgetreden uit het klooster - waarover ze het succesvolle
Moeilijk te geloven schreef - , vestigt ze zich opnieuw in de grote stad. Al snel komt ze
erachter dat het in de hectiek van haar dagelijks bestaan niet eenvoudig is ruimte te vinden
voor het geloof. Voortdurend knaagt de vraag: wat geloof ik nu eigenlijk?
Om een antwoord te vinden besluit ze te gaan lezen, en zich vooral te concentreren op de
figuur Jezus Christus. Ze vraagt zich af of de verhalen over hem in de Bijbel en de dingen
die hij daarin zegt, nog wel ‘actualiteitswaarde’ hebben. Is het mogelijk om het leven en de
woorden van Jezus als cellofaan over haar eigen leven te leggen?
De minnaar, de monnik en de rebel is voor iedereen die nieuwsgierig is naar de plek die
het geloof kan innemen in het moderne bestaan.
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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

J!t!s!b!F!m!!!3!1!2!2
Al wie interesse heeft in een reis naar Israël in 2011
wordt uitgenodigd naar een bijeenkomst op
zaterdag 25 september om 20u00 (nà de viering).
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

