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De hoop is niet alleen op de toekomst gericht;
zij leeft al in de aanwezigheid van het vertrouwen van vandaag
met het oog op de toekomst.

(Lorenzo de Lorenzi)

Zaterdag 13/10/12: Naamopgave van Britt, Eva, Lauran, Milan, Robin en Wout.
nieuwe vormingsreeks: De

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 voor 7 oktober 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? Bouwsteen 1 - Koinonia op donderdag 11 oktober 2012
de gemeenschap opbouwen en levendig houden…
Welke elementen zijn kostbaar bij de geboorte, opbouw en
verdieping van een christelijke basisgemeenschap of pastorale
kerngroep…

>!!M!f!f!t!d!m!v!c!!>!!!!“Vrouw zoekt God“ van Lauren Winner
We bespreken dit boek op donderdag 25 oktober 2012 om 20u00.
Vrouw zoekt God is het met vaart en diepte geschreven verhaal van een jonge Amerikaanse die heen en weer geslingerd
wordt tussen twee religies en werelden: christendom en jodendom. In dit leuke en prikkelende boek vertelt Lauren Winner
humoristisch en openhartig over de geestelijke zoektocht in haar leven. Als dochter van een joodse vader en een christelijke moeder, besluit ze echt joods te worden. Na deze assimilatie blijft er echter een leegte in haar leven, die pas gevuld
wordt als ze ontdekt wie Jezus Christus is. Een met zelfspot beschreven overgang naar het christelijk geloof is het gevolg,
met alle psychologische en culturele consequenties van dien. De overtuigde christen Lauren ontdekt vervolgens dat bepaalde elementen uit het jodendom voor een bewust levend mens onmisbaar zijn ...

Sabine Bogaert, een voor velen onder ons welbekende kleine Zuster van Nazareth, die
reeds meerdere jaren in Bogota (Colombia) werkzaam is, heeft ons tijdens en nà de
viering van 15/09/12 deelgenoot gemaakt van wat haar zo sterk bezighoudt in haar
werk aldaar. Wie haar wil steunen met een gift (zonder fiscaal attest):
Kleine Zusters van Nazareth - Colombia, Meibloemstraat 90, 9000 Gent
BE13 0682 5024 1839
Vermelding: project CCJM-Bogota (Sabine Bogaert)
(* CCJM is de afkorting voor Centro Comunitario Jesus Maestro)

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

