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Zeg eens,
waar heb jij de engel ontmoet
die voor jou
de steen wegrolde
toen jij bij het graf stond?
Wie was voor jou zo’n engel
die in je donkerste dode momenten
van angst,
ontmoediging
en wanhoop,
heel dicht naast je kwam staan
en luisterde - heel lang.

Van harte DANK aan allen die meegewerkt
hebben aan een schitterende Goede Week
en aan het welslagen van de Clemensdag.

V!j!u!o!p!e!j!h!j!o!h!

Guido 60 jaar
Iedereen is van harte welkom op
zaterdag 6 april voor de viering en
daarna een hapje en een drankje.

Je voelde zijn begrip
en zijn warme hand die zei:
Kom, ‘k ga met je mee.
Gaandeweg
brak in de donkere chaos
weer licht door;
je ging weer geloven in jezelf
en in het Leven.
Wie was voor jou de engel
die de steen voor je wegrolde
en nieuw leven
mogelijk maakte?
En jij,
voor wie ben jij die engel?
(Carlos Desoete)

Tijdens de viering
van 6 april
herdenken we
onze overledenen.
Zaterdag 27 april om 18u30
Plechtige Communie van
Britt, Eva, Lauran, Milan, Robin en Wout.
>!!M!f!f!t!d!m!v!c!!>!
!

“De kardinaal hoopt“
van Olivier Le Gendre

We bespreken dit boek
op donderdag 30 mei 2013.!

Vorming: De bouwstenen van een christelijke basisgemeenschap…
Bouwsteen 4 - Diakonia: als de gemeenschap niet dient, dient ze tot niets ...
Wat is de relatie tussen de geloofsgemeenschap en de inzet voor de samenleving?
Hoe kostbaar is dienstbaarheid binnen de christelijke basisgemeenschap?
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 een 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.
Wanneer? Donderdag 25 april 2013.
Info: www.effata.be/Activiteiten/Vorming
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Effata gaat op vakantie naar de Jeugdherberg van Malmedy

16u45

Meditatiegroep

18u30

Effataviering - We herdenken onze overledenen ~ Guido 60 jaar

Za.

06

Zo.

07

Do.

11

20u00

Stuurgroep

Vr.

12

20u00

Repetitie Effatakoor

16u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

Za.

13

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Wo.

17

20u00

Tabormoment

Za.

20

18u30

Effataviering

Wo.

24

20u00

Tabormoment

Do.

25

20u00

Vorming: De bouwstenen van een christelijke basisgemeenschap
Bouwsteen 4: Diakonia: als de gemeenschap niet dient, dient ze tot niets...

Vr.

26

20u00

Repetitie Effatakoor

16u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

Za.

Effatakoor zingt viering “50 jaar priester” van pater Gaston Ribbens te Essen

27
18u30

Effataviering

Plechtige Communie van Britt, Eva, Lauran, Milan, Robin en Wout.
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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

ZUIDACTIE 2013: Viva CASA COSMA
Fracarita Belgium, de NGO voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van Liefde,
dankt de Effatagemeenschap voor de vastenactie:

€ 859,00

(1ste omhaling: € 495,38 ~ 2de omhaling: € 363,62)
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.

