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Mocht een bepaalde hoop mislukken, laat nooit het hopen ontbreken!
Een deur is dichtgegaan, maar er zijn nog duizend andere deuren open.
(Friedrich Rückert)

BUREN OP BEZOEK …
ZATERDAG 1 DECEMBER OM 16U00 IN EFFATA
Op zaterdag 1 december ontvangen we in de Effatazaal bezoek. Om 16u00 verwachten we de
parochieploeg en geïnteresseerde parochianen van Sint-Coleta en Sint-Pieters-Binnen.
Twee parochies die op een boogscheut van Effata liggen …
We kennen elkaars werking nauwelijks … Daarom willen we mekaar (onze werking en waar we zoal
mee bezig zijn) beter leren kennen.

Iedereen van de Effatagemeenschap is van harte welkom om er bij te zijn:
zaterdag 1 december om 16u00 in de Effatazaal
Om al te noteren in je
agenda van 2013:



Zaterdag 15 december
Omhaling Welzijnszorg

Op zaterdag 16 maart 2013 organiseert
onze Effatagemeenschap de Clemensdag,

ontmoetingsdag voor alle leden van de
redemptoristische beweging.

“Waar het hart van vol is…”
Intimiteit en missie bij Alfonso M. de Liguori.
Op zaterdag 22 december
om 9u30 wordt de kapel
gekuist. Zoals altijd maken
ook hier vele handen het
werk wat lichter. Wie zich
een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte welkom.
Wie steekt de handen uit de mouwen ???

Op maandag 24 december om 19 uur staat in de Effatazaal de tafel gedekt
voor al wie kerstavond wil beginnen met een lekker etentje.
Wens je mee te vieren, laat ons dan zeker iets weten én bezorg ons
een minimumbijdrage van 20 euro vóór 19/12/12.
Daarna vieren we de MIDDERNACHTMIS, want we houden vast aan de traditie,
ook al vraagt het een inspanning. Eén maal in het jaar komen we midden in de
nacht samen om de geboorte van het licht te vieren. Dit is een viering met een
sterk symbolisch karakter. Daarna is er natuurlijk receptie voor iedereen.
Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent
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Effataviering ~ 3de zondag van de advent
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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.

