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Pasen begint in de tuin
van de verwondering,
in het prille licht
van de nieuwe morgen.
Alles wordt opnieuw mogelijk,
alles krijgt opnieuw zijn plaats.
Wie hebberig alles wil houden
zoals het is,
houdt het niet uit.
Wie met geweld het verleden
wil vasthouden,
slaat op de vlucht.
“Zie, ik maak alles nieuw”,
zegt Hij die dood was
en weer leeft.
De aarde behoort aan alles.
Het onmogelijke wordt mogelijk.
Het is al begonnen.
Zie je het niet?

Tijdens de viering
van 14 april
herdenken we
onze overledenen.
>!!M!f!f!t!d!m!v!c!!>!
!

“Religie voor atheïsten“
Een heidense gebruikersgids

van Alain de Botton

We bespreken
dit boek
op donderdag
24 mei 2012.
>!!M!f!f!t!d!m!v!c!!>!

De veertigdagentijd die wij met Aswoensdag begonnen zijn,
is een voorbereiding op het komende paasfeest: het vieren
van Jezus’ overgang van de dood naar het volle leven,
het feest van de verrijzenis.
Het valt daarbij op dat die voorbereidingstijd niet in de
zomer valt, wanneer alles in volle en rijke bloei staat.
Ook niet in de herfst, wanneer de oogst en de vruchten
worden binnengehaald. Maar uitgerekend in het voorjaar,
bij de overgang tussen de winter en de lente, als nieuw
leven op komst is. Het paasfeest waarop de veertigdagentijd
voorbereidt, is heel diep verankerd in de lente:
het seizoen van ontwaken, verwachting, opnieuw beginnen.
Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de volle maan
in de lente, wanneer de dag in lengte de nacht heeft
ingehaald.

Goede Week ~ 31 maart - 8 april
Je wordt van harte uitgenodigd om van de Goede Week een
feestweek te maken: met momenten van rust en bezinning,
met momenten van intens samen vieren en vooral
door samen de doorgang naar Pasen te maken.
Hou deze week vrij !!!
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Paaszaterdag zijn telkens om 20 uur.
Voor de Goede Vrijdagviering vragen we jullie om een
bloem voor de kruisverering mee te brengen.

 maandag 9 t.e.m. donderdag 12 april 2012 

Effata gaat op vakantie naar
OOSTDUINKERKE
in Jeugdherberg De Peerdevisser.
Ongeveer 72 personen

- mét geheimen -

zijn ingeschreven
en behoren dus bij de gelukkigen.

Zaterdag 12 mei: Plechtige Communie
Zondag 1 juli: Ontmoetingsdag
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Viering zingen in de gevangenis
Effata gaat op vakantie naar Oostduinkerke (Jeugdherberg De Peerdevisser)
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Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

GEVI-gemeenschapsviering

Plechtige Communie van Jana, Brent, Niek, Noah, Ruben en Stijn.
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

ZUIDACTIE 2012: Learn a skill and live your life
Talent verdient kansen
Caraes, de NGO voor ontwikkelingssamenwerking
van de Broeders van Liefde,
dankt de Effatagemeenschap voor de vastenactie:

€ 793,45
1ste omhaling: € 377,67 ~ 2de omhaling: € 415,78
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.

