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Een pastoor en een rabbijn raken met elkaar aan de praat.
De pastoor opent het gesprek:
- De narigheid als je rabbijn bent is, dat je nooit hogerop kunt.
- Een pastoor wel?
- Die kan bisschop worden, waarde collega.
- En daarna?
- Kardinaal.
- En dan?
- Dan kan je zelfs paus worden.
- En dan?
- Goeie genade, wat dacht je dat een mens kan worden? God?
Waarop de rabbijn lachend:
- En waarom niet? Eén van onze jongens is het alvast gelukt.

Op zaterdag 8 oktober om 15u00
ontvangen we de
“Oasegemeenschap Gent” in Effata.
De “Effatagemeenschap” en de
“Oasegemeenschap” willen zich die
dag aan elkaar voorstellen.
Iedereen van Effata, zowel jong als
oud, is van harte uitgenodigd
op deze namiddag,
waarna we dan gezamenlijk eucharistie
vieren.

VORMING ~ Vrijwilligerswerk in volle beweging … ook binnen Effata
De eerste samenkomst is reeds achter de rug. We waren met 28 deelnemers.
De volgende samenkomsten zijn voorzien op donderdag 17/11/11, 26/01/12 en 29/03/12

Ontmoeting met Eric Gruloos op zaterdag 15 oktober
We willen tijdens deze ontmoeting Eric Gruloos zoveel mogelijk in de
kijker stellen. Eric is iemand van bij ons, die reeds meer dan 25 jaar
tussen de Maya’s in Guatemala leeft en werkt, met veel respect voor
hun cultuur, spiritualiteit en zoektocht naar een eigen ontwikkeling.
Deze samenkomst is ook een opstap naar de campagne van
Broederlijk Delen van maart 2012 rond Guatemala, Bolivia en Peru.
Wij beginnen om 18u30 met de wekelijkse Effataviering.
Na de viering (rond 20u00) laten we ruimte voor het beluisteren van
Eric over wat er daar allemaal gaande is, en kunnen we met Eric praten
in een ongedwongen sfeer; er is ook tijd om wat bij te praten en mekaar te ontmoeten.
Waar? Kapel en aanpalende ruimtes: Stropkaai 38 B, 9000 Gent.
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“Tegenstrijdig ongeloof “
Een verkenning van geloofsontwikkeling bij ‘ongodsdienstige’ studenten
van Wiel Smeets.
We bespreken dit boek op donderdag 20 oktober om 20u00 

Acht studenten die zichzelf als ‘ongodsdienstig’ beschouwen, gaan met studentenpastor
Wiel Smeets mee op kloosterweekend. Ze maken er voor het eerst van hun leven kennis met
religieus leven. Zo voeren ze een gesprek met een monnik, lezen een tekst van Bernardus van
Clairvaux, wonen de gebedsdiensten bij en krijgen een inleiding in mediteren. Ook voeren ze
samen veel gesprekken over geloof, ongeloof en andere belangrijke thema’s van hun leven.
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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.

