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Vrijdag 10 februari - repetitie Effatakoor

Als de wind der verandering waait
bouwen sommigen schuilhutten
en anderen windmolens.
(chinees spreekwoord)

Pqfo!Lppsbwpoe!
Iedereen die graag zingt is van harte welkom
De opbrengst (€ 508,42) van het “Sterzingen”
geeft de Damiaanactie de mogelijkheid
12 tbc- en/of leprapatiënten te genezen.

Op 22 februari - ASWOENSDAG - begint de voorbereiding op Pasen.
De vasten is een uitgelezen tijd om halt te houden en het dwingend ritme van leven of geleefd worden te
breken, om vraagtekens te plaatsen bij wat de normale gang van zaken heet, om weer op zoek te
gaan naar zin en betekenis van ons bezig zijn. Daar willen we veel aandacht aan besteden.
Noteer ook reeds in uw agenda onze bezinningsweek bij uitstek:
GOEDE WEEK: 31 maart - 8 april

6de ontmoetingsdag voor leken en redemptoristen van de provincie St.-Clemens

zaterdag 17 maart 2012 ~ Jugend-Kloster Kirchhellen (D)


Geïnspireerd en inspirerend
Clemens M. Hofbauer (1751-1820) als begeesterd inspirator van de redemptoristenbeweging

We willen dat Effata daar met zo veel mogelijk deelnemers vertegenwoordigd is.
Inschrijven kan op de lijst in de Effatazaal. Uiterste datum is zondag 26 februari!

   Opgelet: op zaterdag 17 maart zal er dus géén Effataviering zijn. 
Zaterdag 3 maart 2012 ~ 14u00 tot 18u00

Namiddagseminarie rond de Mayaspiritualiteit
voor meer info: www.effata.be 

Om 18u30 is er mogelijkheid om aan te sluiten
bij de Effataviering.

Lichtmisviering met kinderzegen
Tijdens de viering op zaterdag 4 februari
richten we onze aandacht en ons gebed
speciaal op de kinderen…

… en doop “Mats”
>!!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.

Na het succes van vorig jaar...
Waar? Sint-Lievenspoortstraat 142 te Gent
Wanneer? Dinsdag 21 februari van 18u30 tot 22u00
Kostprijs? € 15,00 voor een 4-gangenmenu

Wil je erbij zijn (maximum 25 personen)
schrijf je dan in vóór 19/02/12:
- op de lijst in de Effatazaal
- of via info@effata.be
 maandag 9 t.e.m. donderdag 12 april 2012 
Effata gaat op vakantie naar OOSTDUINKERKE
in Jeugdherberg De Peerdevisser.

Inschrijven kan nog tot 26 februari.
Alle info en inschrijving bij Sylvie.
sylvie.van.daele@telenet.be

Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent

De prikbordkalender
FEBRUARI 2012
Wo.

01

20u00

Tabormoment

Do.

02

20u00

Stuurgroep

16u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

16u45

Meditatiegroep

18u30

Effataviering met kinderzegen ~ Doop Mats
… en pannenkoeken natuurlijk ...

Za.

04

Wo.

08

20u00

Tabormoment

Do.

09

20u00

Voorbereiding “Vasten”

Vr.

10

20u00

Repetitie Effatakoor ~ Open Kooravond

Za.

11

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Wo.

15

20u00

Tabormoment

18u30

Effataviering

Za.

18
20u00

Voorstelling Clemensactie

Di.

21

18u30

Koken met Sabine

Wo.

22

20u00

Aswoensdagviering

Vr.

24

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

25

18u30

Effataviering ~ 1ste zondag van de vasten

Wo.

29

20u00

Tabormoment

MAART 2012
Do.

Za.

01

03

20u00

Stuurgroep

14u00

Mayaspiritualiteit - mijnbouw in Guatemala - verbondenheid met Eric Gruloos

16u45

Meditatiegroep

18u30

Effataviering ~ 2de zondag van de vasten

Wo.

07

20u00

Tabormoment

Vr.

09

20u00

Repetitie Effatakoor

16u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

GEVI-gemeenschapsviering ~ 3de zondag van de vasten
Omhaling Caraes: ‘Learn a skill and live your life’

Za.

10

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.

