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DE KANDELAAR
Kandelaar zijn is lichtdrager zijn,
is de kaars tot haar recht laten komen,
is het licht een betere kans geven.
Kandelaar zijn, is met uitgestrekte armen
het licht hoog boven het duister tillen,
is hulde brengen door het licht aan te brengen.
Kandelaar zijn is in het leven van elke dag
je schouders steken onder het licht
opdat het gezien kan worden
door velen die uitzien naar licht.
Kandelaar zijn is je diensten aanbieden
in eenvoud maar moedig,
wetend dat je iets waardevols mag doen.
Kandelaar zijn is ondergeschikt willen zijn,
wegbereider, geroepen tot dienstbaarheid,
in het licht en de schaduw van het LICHT !

Vrijwilligerswerk
in volle beweging
Vier boeiende avonden waar we stil staan bij
mogelijkheden en tips om onze eigen
vrijwilligerswerking te verfrissen en
verder te laten groeien.
De 2de samenkomst gaat door
op donderdag 24 november
om 20u00 in de Effatazaal.
Monoloog “David tegendraads”
van Geert Fierens.
Deze acteur brengt één van de boeiendste en meest menselijke figuren
uit het O.T. tot leven.
zaterdag 10 december om 20u30
verdere info volgt

première voor het bisdom Gent

Vijf jaar geleden kwamen Tine, ikzelf en onze twee kinderen terug na een jaar te hebben
meegeholpen bij het oprichten en opstarten van de Lozwati-school in Kafukule - Malawi.
Met 16 leerlingen en 2 klaslokalen openden ze hun deuren en op hun tempo en hun manier
groeide deze school op het platteland langzaam uit tot een belangrijke middelbare
school in de omgeving.
Dankzij de opbrengst van de Malawi-kalenders, de giften, subsidies en werking met scholen in Vlaanderen kon werkgroep Pasparou gedurende die vijf jaar ononderbroken de Lozwati-school financieel ondersteunen voor hun logistieke uitbouw.
Tine, Renaat en ikzelf hadden het geluk recent een bezoek te kunnen brengen aan dit kleinschalig plaatselijk project en graag willen we dit verhaal met woord en beeld delen met jullie op 12 november nà de viering.
Ook de Malawi-kalender 2012 zal dan beschikbaar zijn. Dank
Bart en Tine De Pue-Van Lommel, Renaat Dewitte. Voor werkgroep Pasparou – www.pasparou.be
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“Is de Kerk nog te redden“
van Hans Küng

Zaterdag 26 november
(1ste zondag van de advent)

verkoop van kaarsen, kalenders, boeken, enz…
van “Bond zonder Naam”.

We bespreken dit boek op
donderdag 19 januari 2012
om 20u00.
Kerstavond 2011 … Wie er de vorige jaren op kerstavond bij was, zal zeker niet gaan reserveren in één
of ander restaurantje. Dit jaar willen we er terug voor zorgen dat niemand kerstavond alleen moet
doorbrengen. Samen genieten van een aperitiefje, de feestmaaltijd, het kerstdessert
en het samenzijn! Daarna vieren we traditiegetrouw de middernachtmis.
Noteer alvast in jouw agenda: zaterdag 24 december om 19 uur.
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Monoloog “David tegendraads” van Geert Fierens
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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.

