Afgiftekantoor 9940 Evergem 1
P 802036

jg. 17 - nr. 1
januari 2012

EFFATA
vzw

Periodiciteit: maandelijks (behalve juli)

VU: Fons Van Wielendaele
Ruststraat 23
9000 Gent
Tel.: 09/221 63 15

www.effata.be
info@effata.be

Een zalig, gezegend en hartverwarmend 2012 !

Hoop
Diep in onszelf dragen wij hoop;
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.
Václav Havel (1936 - 2011)

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

Ze zijn dus allemaal méér dan welkom!
Vrijdag 10 februari - repetitie Effatakoor

Pqfo!Lppsbwpoe!
Iedereen die graag zingt is van harte welkom.

Van harte DANK aan allen die meegewerkt hebben
aan een schitterende Advent,
Middernachtmis en receptie ...

Welzijnszorg dankt voor de omhaling tijdens de
voorbije advent. Opbrengst: € 385,40
Clemensactie dankt voor de € 612,91 die ze mocht
ontvangen dank zij de talrijke opkomst voor de
monoloog “David tegendraads”.
Op 7 januari 2012 verwelkomen we de “Drie
Koningen”. We trakteren iedereen op een
nieuwjaarsreceptie en vragen vanaf 16u00
wat hulp van allen die graag creatief hapjes
willen helpen bereiden.

>!!M!f!f!t!d!m!v!c!!>!
!

“Is de Kerk nog te redden?“
van Hans Küng

We bespreken dit boek op
donderdag 19 januari 2012
om 20u00.
Vier avonden om in te bijten…

Vrijwilligerswerk
in volle beweging
Vier boeiende avonden waar we stil staan bij
mogelijkheden en tips om onze eigen
vrijwilligerswerking te verfrissen en
verder te laten groeien.
De 3de samenkomst gaat door
op donderdag 26 januari 2012
om 20u00 in de Effatazaal.
maandag 9 t.e.m. donderdag 12 april 2012

Effata gaat op vakantie naar
OOSTDUINKERKE
in Jeugdherberg De Peerdevisser.

Meer info volgt.

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

De prikbordkalender
JANUARI 2012
Do.

Za.

05

07

20u00

Stuurgroep
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Effataviering
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Samenkomst Plechtige Communicanten
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Effataviering met kinderzegen ~ Doop Mats
… en pannenkoeken natuurlijk ...
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Voorbereiding “Vasten”
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Repetitie Effatakoor ~ Open Kooravond
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18u30

GEVI-gemeenschapsviering

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.

