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Zondag 1 juli
En wat is vol liefde arbeiden?
Het is het kleed weven
met draden gewikkeld van ons hart,
alsof je geliefde
dat kleed zou dragen.
Het is vol aanhankelijkheid
een huis bouwen,
alsof je geliefde daarin wonen zou.
Het is met tederheid het zaad zaaien
en vol vreugde de oogst binnenhalen,
alsof je geliefde
eten zou van de vrucht.
Het is alle dingen die je maakt
de adem inblazen van je eigen geest
en weten dat alle geliefde doden
om je heen staan en toezien.
(Kahlil Gibran)

Wie in 2013 zijn/haar Plechtige Communie
wil doen in de
Effatagemeenschap,
laat dit zéker zo vlug
mogelijk weten aan
pater Guido.
“Geassocieerde”
in de provincie Sint-Clemens
Op donderdag 14 juni om 19u30 is er in de
Effatazaal een info-avond voor wie kennis wil
maken met de geassocieerdenwerking binnen
onze redemptoristische familie:
korte uitleg over de roeping en de opdracht van

de geassocieerde
korte uitleg over het traject
korte uitleg over welke stappen men kan zetten
heel veel ruimte voor vragen

Ontmoetingsdag

Programma
11u00: Eucharistieviering in de kapel.
12u00: Groepsfoto en Aperitief.
12u30: Gezellige BBQ met groentjes, sausjes,
aardappelsalade en broodjes.
Groots dessertenbuffet.

Kostprijs
 Kinderen onder de twaalf: € 10,00
 Volwassenen: € 15,00
(aperitief inbegrepen)

De drank bij het eten is te betalen.

Inschrijving



Je kan inschrijven nà elke viering
Je kan ook overschrijven op onze rekening

(zie onderaan deze bladzijde)

Gelieve in elk geval het aantal volwassenen
en kinderen te vermelden.
Laat ook weten als je vegetariër “vege” bent.
Schrijf dus ZEKER in vóór 17 juni.
Opgelet: JE BENT PAS INGESCHREVEN
ALS JE BETAALD HEBT ! ! !

Dessertenbuffet
Wie met zijn/haar succesvol dessert het
dessertenbuffet wil aanvullen neemt contact
op met Miet Achten: nà de viering
of op 0485/91 93 19

Bowling

Met de jongeren - die hun Plechtige Communie
hebben gedaan - gaan we om 14u30
samen een partijtje bowling spelen.
Wie zin heeft om mee te gaan schrijft
zijn naam op de lijst in de Effata-zaal.

Voor de kleinsten is er een springkasteel.

Zondag 1 juli

Ontmoetingsdag
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Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen
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“Vrouw zoekt God“
van Lauren Winner

We bespreken dit boek op
donderdag 25 oktober 2012.

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte welkom...
want op MAANDAG 2 juli vanaf 9.30 uur willen we in de kapel
een “GROTE VAKANTIEKUIS” houden.

Ook hier maken vele handen het werk wat lichter.

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.

