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Roeping

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord
dat hij voor dit, of tegen dat is,
het verkeer verspert,
ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de tee vee.
Toch goed dat er een God is.
Gerard Reve

Op zondag 3 juli zingt het Effatakoor de
“artiestenmis” in de O.L. Vrouwekerk van
Wulveringem.
We willen daar een daguitstap van maken met
de bus. Ook wie niet in het koor zingt is van
harte welkom.
De bus vertrekt om 07u30 aan de Stropkaai.
Voor ‘s middags brengt iedereen een eigen
picknick mee.
De terugkeer naar Gent is voorzien om 17u00.
Zeker inschrijven voor 15 juni op de lijst in de
Effatazaal of via info@effata.be.

5de ontmoetingsdag voor leken en
redemptoristen van de Clemensprovincie

Zondag 26 juni Ontmoetingsdag
Programma
11u00: Eucharistieviering in de kapel
12u00: Aperitief
12u30: Samen aan tafel:
 warme beenhesp met groenten en frieten
 dessertenbuffet

Kostprijs

 Kinderen onder de twaalf: € 10,00
 Volwassenen: € 15,00

(aperitief inbegrepen)

Inschrijving
Het is voor de bestelling belangrijk
om te weten hoeveel personen
wij mogen verwachten.
Schrijf dus ZEKER in vóór 19 juni.
Je kan inschrijven nà elke viering
Je kan ook overschrijven op onze rekening


(zie onderaan deze bladzijde)

Gelieve in elk geval het aantal volwassenen
en kinderen te vermelden.

zaterdag 25 juni 2011 te Wittem (NL) Opgelet: je bent pas ingeschreven


Liefde, vrijheid en openheid
Een perspectief op Alfonsus M. de Liguori,
stichter en inspirator van de redemptoristen

De verplaatsing naar Wittem en terug gebeurt met
eigen wagens. Bij inschrijving vermelden of je
chauffeur bent, of wil meerijden.
We worden in Wittem verwacht rond 10u00 en
rond 17u00 vertrekken we terug naar huis.
Ter plaatse vraagt men een bijdrage van € 10,00.

Wie in 2012 zijn/haar
Plechtige Communie
wil doen in de
Effatagemeenschap,
laat dit zéker zo vlug
mogelijk weten aan
pater Guido.

als je betaald hebt ! ! !

Dessertenbuffet
Wie met zijn/haar succesvol dessert het
dessertenbuffet nog wil uitbreiden neemt
contact op met Miet Achten: nà de viering
of op 0485/91 93 19

Bowling

Met de jongeren - die hun Plechtige Communie
hebben gedaan - gaan we om 14u30 samen een
partijtje bowling spelen terwijl hun ouders
rustig kunnen blijven napraten.
Wie zin heeft om mee te gaan schrijft
zijn naam op de lijst in de Effata-zaal.
Wie nog boeken uit de boekenkoffer heeft, vergeet
niet om ze op 18 juni mee te brengen.
Die dag kunnen wel geen nieuwe boeken
ontleend worden.
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De prikbordkalender
JUNI 2011
Wo.

Vr.

Za.

18u30

Vormselviering MPIGO De Oase - Kapel UZ Gent
Repetitie koor om 17u45

20u00

Geen Tabormoment

20u00

Stuurgroep Effata

16u00

Gebedscoaching

18u30

Effataviering

1

3

4

Wo.

8

20u00

Tabormoment

Vr.

10

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

11

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Zo.

12

09u45

Pinksterviering zingen in gevangenis

Wo.

15

20u00

Tabormoment

18u30

Effataviering

Za.

18
20u00

Samenkomst deelnemers aan Israël-reis met reisleider Renaat De Paepe

20u00

Tabormoment

Wo.

22

Za.

25

PINKSTEREN

Ontmoetingsdag voor leken en redemptoristen te Wittem (NL)
18u30

Geen Effataviering

Zo.

26

11u00

Ontmoetingsdag

Wo.

29

20u00

Tabormoment

JULI 2011
In JULI zijn er (bijna) geen activiteiten
Vr.

1

20u00

Koorrepetitie

Za.

2

09u30

Kapelkuis

Zo.

3

10u00

Artiestenmis in de O.L. Vrouwekerk van Wulveringem (Beauvoorde)

8 t.e.m. 10 juli

Evaluatie- en planningsdagen Stuurgroep Effata

AUGUSTUS 2011
Za.

6

18u30

Effataviering

Za.

13

18u30

Effataviering

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.

