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Van harte DANK aan allen die meegewerkt hebben

Wie zal ‘t verstand der muis doorgronden,
die in de bijbel heeft gevonden
verzorging voor haar nageslacht?

aan een schitterende Goede Week
en aan de heerlijke vakantie in Oostduinkerke.

Veel zachter slapen kinder-muizen
die tussen de profeten huizen
dan menig mens, in menig nacht.
Prins Jezus, zijt Gij zo vergeten
dat thans de muizen bijbels vreten?
Hierover heb ik nagedacht
bij menig dag, in menig nacht,
en zie: een klein dier doet ons weten
wat mensen zo vaak zijn vergeten:
Gods woord behoedt het nageslacht.
J.W.F. Weremeus Buning

Zaterdag 12 mei om 18u30
Plechtige Communie van
Jana, Brent, Niek, Noah, Ruben

en Stijn.

Word 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.
Wat staat er zoal op de agenda:
korte uitleg over de roeping en de opdracht van

de geassocieerde
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!

“Religie voor atheïsten“
Een heidense gebruikersgids
van Alain de Botton

We bespreken dit boek op
donderdag 24 mei.
Proberen te bewijzen dat God niet bestaat kan een geliefd
tijdverdrijf zijn voor atheïsten, maar waar het werkelijk om
gaat is niet zozeer de vraag of er een God is, maar hoe je ver‐
der redeneert wanneer je hebt besloten dat Hij er niet is.
In dit uiterst originele boek betoogt Alain de Botton dat de
seculiere samenleving veel kan leren van religies als het gaat
om zaken als gemeenschapszin, ethiek, onderwijs en kunst.
Religie voor atheïsten zet de dogmatische kanten van religies
overboord, waarna er enkele aspecten uit gefilterd worden
die troostrijk kunnen zijn voor de sceptische hedendaagse
mens.

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

Niet vergeten !!! Niet vergeten !!!
Zondag 1 juli 2012 ~ Ontmoetingsdag
We sluiten dan het werkjaar af
met de viering om 11 uur,
een gezellige BBQ met groentjes,sausjes,
aardappelsalade en broodjes,
een groots dessertenbuffet,
een springkasteel voor de kleinsten,
en de bowling voor de jongeren.

Meer info in het volgend nummer.
Wie nog boeken uit de boekenkoffer heeft, vergeet
niet om ze op 19 mei binnen te brengen.
Die dag kunnen wel geen nieuwe boeken
meer ontleend worden; ook niet in juni.
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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

Al vele jaren zingt het Effatakoor de vormselviering van de kinderen uit het MPIGO ‘De Oase’ uit de Voskenslaan.
Zo willen we deze gasten een waardige en blije kerk tonen, met mensen die zich gratis voor hen inzetten,
zonder dat zij daarvoor iets kunnen teruggeven (tenzij hun blije gezichten).
Ook dit jaar nodigen we de koorleden uit om mee te zingen op woensdag 16 mei,
maar nu bij ons in Effata (Stropkaai 38 B),
want ook onze zes Plechtige Communicanten worden dan gevormd.
We repeteren om 18u00 voor de viering van 18u30.
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.

