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Goede Week ~ 16 - 24 april

Licht ben je. Jij doorgraaft me, doet me lichten.
Waar jij komt wordt afgrond zichtbaar
waar jij gaat valt nacht, wordt alles niets.
Dan tuurt een mens zich gek en ziet geen moer.
Maar jij komt terug met kracht en wij bestaan weer.
Huub Oosterhuis

Hartelijk dank aan iedereen die reeds meter en
peter is van één van de toetsen (en pedaal) van
onze nieuwe piano.
Er blijven nog enkele “sukkeltjes”
over. Ook die kijken smachtend uit
naar een meter of peter… Ze staan
nu in steraanbieding aan € 17,99 per toets.
We bespreken het boek

Gedreven tussen
goed en kwaad
van Roger Burggrave
en Ilse Van Halst
op donderdag 19 mei 2011
om 20u00.
Dit boek is niet alleen een inspiratiebron
voor christenen, maar voor al wie van onze
maatschappij een leefbare samenleving
wil maken.
Familiedag - Paasmaandag 25 april
Inschrijven ten laatste op
zondag 17 april bij
sylvie.van.daele@telenet.be

!

Een jaarlijks terugkerend ritueel of is het meer?

[!
De dood heeft niet het laatste woord … zegt men.
b Misschien is het laatste woord dan toch het voorlaatste en
mogen we het overlaten aan Iemand anders,
m! het voorzichtig koesteren in een hoopvol en gelovig hart
en tastend verdergaan.
J!
wordt van harte uitgenodigd om van de Goede Week een
h! Jefeestweek
te maken: met momenten van rust en bezinning,
! met momenten van intens samen vieren en vooral door
samen de doorgang naar Pasen te maken.
Q!
Hou deze week vrij !!!
B!
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag
T!
en Paaszaterdag zijn telkens om 20 uur.
F! Voor de Goede Vrijdagviering vragen we jullie om een
o!
bloem voor de kruisverering mee te brengen.
Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte welkom...
want op maandag 11 april vanaf 9.30 uur willen we in de kapel
een “GROTE PAASKUIS” houden.

Ook hier maken vele handen het werk wat lichter.
Het Effatakoor zingt 2 concerten “Op weg naar Pasen”
vrijdag 8 april in de Sint-Martinuskerk - Lovendegem
vrijdag 15 april in de Sint-Nicolaas van Tolentijnkerk - De Pinte
De concerten beginnen om 20u00.

Caraes - Broeders van Liefde - NGO voor ontwikkelingssamenwerking
Zuidactie 2011: ABANA RWANDA
Voor kinderen en jongeren met een handicap in Rwanda is het leven extra moeilijk. Amper 2% van
hen kan naar school. De meesten sterven voor ze 20 jaar worden. In een arm land zoals Rwanda waar
mensen overleven van de landbouw, moet iedereen helpen op het veld. Wie een handicap heeft, kan dat
niet en is voor de familie een last. Zij helpen geen voedsel te verbouwen, maar eten wel. En omdat ze
niet naar school kunnen, maken ze ook geen kans op een andere toekomst. Sommigen overleven eenzaam in hun hutje, anderen worden te bedelen gezet in de steden.
Het HVP, het Home de la Vièrge des Pauvres in Rwanda, heeft een duidelijke missie. In verschillende
vestigingen in het land biedt ze een betere toekomst aan kinderen en jongeren met een fysieke, visuele,
auditieve of mentale handicap. Dat gebeurt erg doordacht. De eerste prioriteit gaat naar de medische
en paramedische zorg. Het HVP vindt onderwijs voor deze kinderen en jongeren een tweede prioriteit.
Niet alleen verzorging is dus belangrijk voor kinderen en jongeren met een handicap, maar ook onderwijs en vorming. Het HVP
wil verhinderen dat zij na de (para)medische zorg, eens terug thuis, hervervallen in armoede en totale afhankelijkheid. Een
kunstbeen of een blindenstok geven, is niet voldoende! Een aangepaste opleiding met diploma geeft opnieuw zelfvertrouwen en
dwingt respect af bij de familie. Wie een geschikte job heeft, moet niet bedelen om te overleven, maar is zelfstandig en zelfredzaam. Da’s een betere toekomst! Dat kan… als wij hun scholen steunen!
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Breng je een bloem mee voor de kruisverering?

FAMILIEDAG

We herdenken onze overledenen

MEI 2011
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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

Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

