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Als je in een wereld van duisternis,
ergens diep onder de grond,
het licht gaat zoeken,
en het weer onder de mensen brengt,
verwacht hiervoor dan geen dank of lof,
maar laat het licht zélf je beloning zijn.
Wannes Van de Velde

Gebedscoaching: zaterdag 15/01 om 16u00.
Nieuwkomers worden om 15u30 verwacht.

Van harte DANK aan allen die
meegewerkt hebben aan een
schitterende Advent
en Middernachtmis
en receptie ...
Belangrijke data
Maandag 25 april: Familiedag
Zaterdag 21 mei: Plechtige Communie
Zaterdag 25 juni: Lekendag in Wittem (NL)
Zondag 26 juni: Ontmoetingsdag

Lichtmisviering met kinderzegen
Tijdens de viering op zaterdag 5 februari richten we
onze aandacht en ons gebed speciaal op de kinderen.

Ze zijn dus allemaal méér dan welkom!!!

Zaterdag 22 januari om
20u00 komen de deelnemers
aan de Israël-reis samen
met reisleider
Renaat De Paepe.

Vrede en alle goeds …
… en een zalig, gezegend en hartverwarmend 2011 !
Ik ben Dirk De Troyer (DDT). Als alleenstaande vader met twee dochters en
een voltijdse betrekking als onderhoudsmecanicien, met de nodige overuren,
is het element ontspanning, vooral psychisch, ver te zoeken.
Mijn eerste lief had mij al ‘meegesleurd’ naar de ‘Voskenslaan’. Geloof en
beleving ervan, was in mijn thuis niet te vinden, en het was dus een belevenis
om te voelen wat er bij de redemptoristen leefde. Omstandigheden zorgden
voor een interval van ongeveer 10 jaar voor ik weer op ’t toneel verscheen en
het gevoel van thuiskomen was te groot om te negeren!
Al een paar jaar mag ik mij nu thuis voelen in een groep die op zoek is naar
iets wat er mankeerde in mijn leven, noem het gelijk je wilt, geloof, kameraadschap, een oor en een
schouder, kennis, hoop …
Een speciale taak is er nog niet weggelegd voor mij, ik speel het liefst in op de nood van het moment,
of op een uitnodiging.
Ik vind het spijtig dat zoveel mensen (waaronder m’n familie) niet verder gezocht, maar opgegeven
hebben, doordat de teleurstellingen en de misverstanden in en met kerk te talrijk waren. Indien men
de zuiverheid en eenvoud van het verhaal zou kennen, zouden velen beseffen dat zij christen zijn.
Ik wens iedereen een plaats waar ze kunnen thuis komen!
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Effataviering met kinderzegen … en pannenkoeken natuurlijk ...
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GEVI-gemeenschapsviering

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.

