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Te veel mensen verspillen hun leven
met het lezen van de menukaart
in plaats van deel te nemen
aan het banket.
Zondag 26 augustus

Wie in 2013 zijn/haar Plechtige Communie
wil doen in de Effatagemeenschap,
laat dit zéker zo vlug mogelijk
weten aan pater Guido.
STUURGROEP

Shalom!
de joodse gemeenschap in Antwerpen

De stuurgroep zal vanaf september opnieuw samengesteld worden. Wil jij ook je talenten delen
met de stuurgroep, laat dit dan zo
N.a.v. het nieuw te lezen boek van de leesclub plan- vlug mogelijk weten aan iemand
nen we opnieuw een wandeling door de joodse wijk van de stuurgroep. Ook bijkomenin Antwerpen.
de info is bij hen te bekomen.
Programma:
De eerstvolgende vergadering (van de nieuwe
10u00: onthaal - koffie in het Lindner hotel
stuurgroep) is op donderdag 6 september 2012.
11u15: bezoek synagoge
Hierbij willen we alle “anciens” van harte dan13u00: uitgebreide koosjere maaltijd
ken voor het jarenlange zorg dragen voor een
14u15: bezoek joodse buurt en diamantwijk
goede verdere werking binnen Effata.
16u00: einde bezoek aan Centraal Station
Prijs: gids - koffie - maaltijd: € 50,00
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Vertrek: per trein
08u33 Gent-Sint-Pieters
Ieder zorgt zelf voor een ticket.
Inschrijven: vóór 15 augustus - via
info@effata.be of op de lijst in de Effatazaal.

“Vrouw zoekt God“
van Lauren Winner

We bespreken dit boek op
donderdag 25 oktober 2012.

1. Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Bernadette Van Laere en woon in Destelbergen samen met echtgenoot Luk, dochter Elien en zoon
Jonas. Ik gaf vroeger les in de vakken godsdienst en wiskunde in de Sint-Laurensscholen ZelzateWachtebeke. Momenteel ben ik in deze scholen verantwoordelijke voor de leerlingen van de eerste
graad. Een job waar je handen en je hoofd ruimschoots mee gevuld zijn.

De zeven vragen

2. Hoe kwam je bij Effata terecht?
Wie is wie?
Toen Effata het eerste Gospelconcert gaf in Christus-Koning
Om
een
beetje
meer
informatie
te hebben over de dragende
had onze directrice hiervoor twee kaarten. Zij vroeg of het
krachten achter Effata hebben we hen huiswerk gegeven.
mij interesseerde om haar te vergezellen naar het concert.
Ik zei ja en kwam zo in contact met het koor. Omdat ik op dat moment op zoek was naar een koor waar ik
mij kon thuis voelen, ben ik de weken daarop naar de repetitie gekomen. Op datzelfde moment waren we
ook op zoek naar een viering waar onze kinderen zich goed zouden voelen. Dus zijn we ook meteen naar
de vieringen gekomen. Van het één kwam het ander en zo ben ik nog steeds heel graag in Effata.
3. Wat spreekt je bijzonder aan?
De eigentijdse manier van vieren, de manier waarop de Blijde Boodschap naar ons leven toe vertaald
wordt en de warme vriendschap die je in de Effatagemeenschap terugvindt zijn voor mij de hoogtepunten.
Wat niet betekent dat de rest mij niet aanspreekt. Want elke keer dat ik naar een activiteit in Effata kom is
voor mij een verademing en een manier om energie op te doen voor de dagelijkse taak.
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4. Wat zoek je nu in de kerk?
In de kerk zoek ik steun en voedsel voor mijn geloof dat voor mij een belangrijke houvast is in het leven. Een gemeenschap zoals Effata is hierin een onmisbare schakel.
Nadenken over hoe het geloof in het leven van iedere mens een bron van hoop kan
zijn vind ik bijzonder belangrijk. De vriendschap die je daarbij krijgt van
”gelijkgezinden“ speelt uiteraard ook een grote rol.
5. Heb je een speciale taak bij Effata?
“Voor de vrijheid heeft Hij je vrij gemaakt” of ieder probeert een handje toe te steken
waar hij of zij ziet dat het nodig is. Dit is voor mij al een belangrijke taak waaraan ik
zoveel mogelijk probeer te beantwoorden. Waar ik echt ten volle aan meewerk is de
catechese, de voorbereiding voor de Plechtige Communie van onze twaalfjarigen.
Een bijzonder waardevolle opdracht omdat we blij zijn dat deze jongeren zich ook zo goed thuis voelen in
onze Effatagemeenschap.
6. Welke werkpunten wil je ons voorleggen?
Verder zoeken naar een eigentijdse manier om mensen aan te spreken op hun weg in het geloof. Een
zoektocht die nooit af is en dus steeds een boeiende uitdaging blijft.
7. Heb je nog een wens?
Moge de gemeenschap eens ze haar nieuwe thuis zal gevonden hebben in de Voskenslaan een nog
grotere bron van hoop betekenen voor mensen op zoek naar geloof in hun leven.
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.

