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god is als de slaap

Van harte DANK aan allen die meegewerkt

je vat hem niet als je wil

hebben aan een schitterende Goede Week

hij overkomt je

en aan de heerlijke Familiedag !!!

Vormingsavond door Prof. Roger Burggraeve - Mensen van mededogen

Onderweg met de barmhartige Samaritaan
Het Bijbelse verhaal van de barmhartige Samaritaan is in het christendom een belangrijk verhaal, wanneer het er om gaat om te begrijpen wat zorg voor anderen is. Vrijwilligers willen bij het uitoefenen van
hun opdracht de ander als mens ontmoeten. De houding van waaruit zij dit doen kan met de hulp van het
Bijbelverhaal omschreven worden als mededogen.
Roger Burggraeve neemt ons mee in het verhaal en laat ons zien wat dit mededogen concreet inhoudt in
de praktijk.
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Wanneer: Donderdag 19 mei om 19u00
volen
Waar: AZ Sint-Lucas - Groenebriel 1 - 9000 Gent (Sint-Jozefzaal 2 - straat 31)
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5de ontmoetingsdag voor leken en redemptoristen van de Clemensprovincie

zaterdag 25 juni 2011 te Wittem (NL)


Liefde, vrijheid en openheid
Een perspectief op Alfonsus M. de Liguori, stichter en inspirator van de redemptoristen
Tijdens deze dag zullen we de spiritualiteit van Alfonsus M. de Liguori (1696-1787) verder ontsluiten.
Uiteraard kan dat op velerlei manieren. Dit keer nemen we een ‘Nederlandse’ invalshoek. Een van de
grote Alfonsuskenners in de 20ste eeuw was pater Henk Manders (1913-1996), die een groot deel van
zijn werkzame leven doorbracht in Wittem. Hij leerde en leefde het charisma van de stichter op een
manier, die indruk maakte en die nog steeds velen inspireert. Kortom: het gaat om liefde, vrijheid en
openheid. In Nederland hebben velen zich door deze visie laten inspireren: redemptoristen en anderen.
Een greep uit het programma: - in gesprek met Ad Blijlevens, C.Ss.R. en Marianne Debets, pastor
- wat hebben Alfonsus en Huub Oosterhuis met elkaar gemeen?
- workshops en presentaties
- eucharistieviering

We willen dat Effata daar met zo veel mogelijk deelnemers vertegenwoordigd is.
Inschrijven kan op de lijst in de Effatazaal.
Niet vergeten !!! Niet vergeten !!!
Zondag 26 juni 2011 ~ Ontmoetingsdag
We sluiten dan het werkjaar af
met de viering om 11 uur,
ZUIDACTIE 2011: Abana Rwanda een gezellige maaltijd met een groots
dessertenbuffet,
Caraes, de NGO Broeders van Liefde,
een springkasteel voor de kleinsten
dankt de Effatagemeenschap voor de en de bowling voor de jongeren.
vastenactie: € 777,87
Meer info in het volgend nummer.

Cpflfodmvc!!>!!mfftdmvc!
De bespreking van het boek “Gedreven tussen goed en kwaad”
van Roger Burggraeve & Ilse Van Halst op donderdag 19 mei
wordt verplaatst naar een latere datum omwille van de vormingsavond met Roger Burggraeve. Zie info hoger.

Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent

De prikbordkalender
MEI 2011
Wo.

4

20u00

Tabormoment

Do.

5

20u00

Stuurgroep Effata

16u00

Gebedscoaching

Za.

7
18u30

Effataviering ~ Eerste Communie LINDE

Wo.

11

20u00

Tabormoment

Vr.

13

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

14

16u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Wo.

18

20u00

Tabormoment

19u00

Vormingsavond door Prof. Roger Burggraeve - AZ Sint-Lucas Gent
“Mensen van mededogen - Onderweg met de barmhartige Samaritaan”

20u00

Géén Boekenclub: “Gedreven tussen goed en kwaad” van Roger Burggraeve

Do.

19

Za.

21

18u30

Effataviering
Plechtige Communie van Fien, Léonie, Rebecca,
Arnaud, Kilian en Reinout

Wo.
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20u00

Tabormoment

Vr.

27

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

28

18u30

Effataviering

JUNI 2011
Wo.

1

18u30

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

20u00

Géén Tabormoment

Vr.

3

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

4

18u30

Effataviering

Wo.

8

20u00

Tabormoment

Vr.

10

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

11

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Zo.

12

09u45

Pinksterviering zingen in gevangenis

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

PINKSTEREN

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Wpps!xjf!wspmjkl!jt-!jt!fml!polsvje!ffo!cmpfn!
Wpps!xjf!cfespfge!jt-!jt!fmlf!cmpfn!polsvje!!
fins spreekwoord
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

