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Onze gemeenschap is net een blokkendoos.
Ben ik een kubusje aan alle kanten recht?
Een driehoek met een scherpe punt?
Of heb ik een ronde kant?
Ben ik een brugje?
Of het kleinste blokje van de doos?
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“Is de Kerk nog te redden“
van Hans Küng

We bespreken dit boek op
donderdag 19 januari 2012
om 20u00.

Zaterdag 10 december
Omhaling Welzijnszorg

Op zaterdag 17 december
om 9u30 wordt de kapel
gekuist. Zoals altijd maken
ook hier vele handen het
werk wat lichter. Wie zich
een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte welkom.
Wie steekt de handen uit de mouwen ???

Clemensactie in de voetsporen van David
Clemensactie is een kersverse vzw die vooral sociale projecten ondersteunt in Congo. Het
bijzondere is dat de projecten worden gedragen door Congolese redemptoristen en dat het
team van de Clemensactie bestaande uit redemptoristen en vrijwilligers de projectwerking
van nabij opvolgt door coaching en de nodige ondersteuning. Op korte termijn kon er al een
kliniek gedeeltelijk worden gerenoveerd, een vormingsproject voor straatjongens en straatkinderen worden opgestart, een viskwekerij worden aangelegd, twee watermuren voor scholen worden gebouwd enz. Maar de uitdagingen zijn nog heel groot en tal van kleine sociale
projecten vragen om ondersteuning. We proberen een transparante aanpak te combineren
met kleinschalige projecten die direct meerwaarde geven voor de arme Congolese bevolking.
Tegelijk zetten we de projecten zodanig op dat het de Congolezen zelf zijn die de verantwoordelijkheid dragen en worden gemotiveerd om hun projecten goed te organiseren.
Om onze werking meer bekendheid te geven en om de nodige middelen te verzamelen voor o.a. het bouwen van
nog een nieuwe watermuur hebben we de kans om de voorstelling “David – Tegendraads” gebracht door Geert
Fierens te organiseren (www.davidevocatie.be). Samen met het dekenaat Gent-Stad en Effata willen we jullie van
ganser harte uitnodigen. De avond zal een mooie kruisbestuiving zijn tussen een bijbels verteltheater en solidariteit
met de derde wereld. Je bent van harte welkom op zaterdag 10 december om 20u30 in de kapel van de Broeders
van Liefde, Stropkaai 38B, 9000 Gent. Kaarten kosten 7 euro, en 3,5 euro gaat naar de werking van de Clemensactie (www.clemensactie.be). Ze zijn te bekomen op het nummer 0496/25 48 07 of 09/221 63 15 of via info@effata.be.
Voor meer inlichten kan je terecht bij Henk de Pue, 0499/40 58 86 of henk.de.pue@pandora.be.

Op zaterdag 24 december om 19 uur staat in de Effatazaal de tafel gedekt
voor al wie kerstavond wil beginnen met een lekker etentje.
Wens je mee te vieren, laat dan zeker iets weten vóór 18/12/11.
We vragen een minimumbijdrage van 20 euro.
Daarna vieren we de MIDDERNACHTMIS, want we houden vast aan de traditie,
ook al vraagt het een inspanning. Eén maal in het jaar komen we midden in de
nacht samen om de geboorte van het licht te vieren. Dit is een viering met een
sterk symbolisch karakter. Daarna is er natuurlijk receptie voor iedereen.
Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent
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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 onze nieuwsbrief ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.
Je kan kiezen voor de gedrukte versie of via mail.
Deze nieuwsbrief zal niet meer ongevraagd verstuurd worden. Je ontvangt deze omdat je op een of andere manier in contact
kwam met de Effatagemeenschap. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen schrijf je dan uit via bovenstaand adres.

