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De hoop is
de regenboog
boven de stroom
van het leven.

!

(Friedrich Nietsche)

nieuwe vormingsreeks: De

DALAI LAMA
man, monnik, mysticus
van Mayank Chhaya

We bespreken dit boek op
donderdag 21 februari 2013.

bouwstenen van een christelijke basisgemeenschap…

Praktisch:
Elke avond begint met een impuls van 30 minuten over het thema. De basis voor deze impuls is de jarenlange ervaring die de Effatagemeenschap heeft opgedaan bij de uitbouw van haar gemeenschap. Er is
ruimte voor de kwetsbaarheid maar ook voor de kracht die uitgaat van het zoeken naar nieuwe wegen
om evangelische gemeenschap op te bouwen. Vervolgens is er een kwartiertje persoonlijke verwerkingstijd. Dan zijn er gespreksgroepen waarin we in dialoog gaan rond de ontvangen impulsen. We eindigen
met een kort oasemoment. We starten om 20u00 en eindigen rond 21u45.
Waar? Effatazaal – Stropkaai 38 B – er is gratis parking.
Hoe inschrijven? Ben je geïnteresseerd in deze reeks dan kan je bellen, mailen of schrijven naar Effata,
Ruststraat 23, B 9000 Gent ~ + 32 (0)9 221 63 15 ~ + 32 (0)496 25 48 07 ~ info@effata.be www.effata.be .
Wanneer? Donderdag 29 november 2012 - Bouwsteen 1 - Koinonia:
de gemeenschap opbouwen en levendig houden…
Welke elementen zijn kostbaar bij de geboorte, opbouw en verdieping van een
christelijke basisgemeenschap of pastorale kerngroep…

Ook in het Zuiden komen dromen uit !!
Mr. Ziba en zijn droom!
Hij wou de Lozwati-school opstarten in zijn geboortedorp Kafufule in Malawi, kinderen en wezen aanmoedigen om
school te volgen voor een betere toekomst, de plattelandsbevolking ondersteunen met tal van (landbouw)initiatieven
voor een betere teelt en een sterker geloof in zichzelf!
Hij noemde dit zijn 'Vwirani'-project wat 'HELP' betekent in de plaatselijke taal, het tumbuka.
Het Vwirani-project groeit!
De Lozwati-school in Kafukule telt vandaag ruim 100 leerlingen, terwijl het bijbouwen van nieuwe lokalen onverminderd doorgaat. De kleuterklas telt een veertigtal kinderen en kreeg verleden jaar een opknapbeurt. Samen met vzw
Terr@dialoog lopen drie landbouwinitiatieven met de boeren uit Kafukule. Begin 2012 is ook gestart met de renovatie van een weeshuis in Gowoka, 5 km ten zuidoosten van Kafukule, bijna onbereikbaar met de wagen.
Wij geloven in dit kleinschalig plattelandsproject
omdat het niet het onze is, maar het project van de mensen van Kafukule zelf,
omdat zij dit project vorm geven en niet wij,
omdat, indien onze ondersteuning zou wegvallen, wij nu al zeker zijn dat deze droom verder zal groeien!!
Vanaf begin november is de Malawi-kalender 2013 te verkrijgen. Je kan hem tijdens één van de vieringen aanschaffen of via www.pasparou.be online bestellen.
Dank voor jullie steun en vertrouwen!
Voor werkgroep Pasparou, Bart en Tine De Pue - Van Lommel

Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent
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Vorming: De bouwstenen van een christelijke basisgemeenschap
Bouwsteen 1: Koinonia: de gemeenschap opbouwen en levendig houden...
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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.

