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Vakantie = tijd om te ontspannen.
Het leven is veeleisend en onvoorspelbaar, onzeker en complex.
We zijn ‘hier’ terwijl we ‘daar’ willen zijn.
Met onze agenda in de aanslag hollen we voort.
We hebben geen tijd: geen tijd voor ontbijt, geen tijd voor de kinderen,
geen tijd voor onszelf want we hebben het druk, druk, druk.

Wie in 2014 zijn/haar
Plechtige Communie
wil doen in de
Effatagemeenschap,
laat dit zéker zo vlug
mogelijk weten aan
pater Guido.

Vakantie biedt de mogelijkheid om tot rust te komen.
Gewoon rust, een time out. Wat stilte. Geen agenda. Op adem komen.
Tijd nemen voor onszelf om te verlangzamen en te verstillen.
Tijd nemen om thuis te komen en te doen wat écht belangrijk is.
Op zondag 25 augustus zingt het
Effatakoor de “jubileumviering” in de
Redemptoristenkerk van Essen van:
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“Bestaat u?“

Over aandacht, gebed en de ziel
van Jean-Jacques SUURMOND

het 30ste missiewerkjaar van
Broeder Willy
het 55 jaar huwelijk van een
trouwe vrijwilliger
van Broeder Willy.

We bespreken dit boek op
donderdag 17 oktober 2013.
Bestaat God? is een eeuwenoude vraag. Maar eerst
komt eigenlijk een andere vraag: bestaan wij? Veel
mensen zijn druk, weinigen zijn uniek.
We imiteren anderen en passen ons aan. We vullen
ons leven zo snel in met allerlei rollen en relaties
dat we vroeg of laat bezieling missen. Dan doemt de
vraag op: waar blijf ik zelf? Ben ik dit wel echt?
Dit boek laat met behulp van allerlei denkers en
kunstenaars zien hoe we door aandacht en stilte bij
de diepere laag van de ziel kunnen komen. Daar
beweegt God, onze oorsprong, die het bestaan oorspronkelijk, bezield en creatief maakt.

Ook wie niet in het koor zingt
is van harte welkom.
De bus vertrekt om 08u00 aan de Stropkaai 38B
en de terugkeer is voorzien rond ± 17u15.
Programma
10u00: viering
11u30: receptie
13u00: feestmaal
Je kan inschrijven als koorlid, muzikant of
sympathisant (ten laatste op 17/08):
ofwel op de lijst in de Effatazaal
of bij Odette Soens: odette.soens@gmail.com

Jean-Jacques Suurmond werkt als predikant/geestelijk
verzorger in een verpleeghuis, is gestalt therapeut en
columnist van het dagblad Trouw.

Vrijdag11 oktober - repetitie Effatakoor

Als tussenkomst in de kosten voor de bus vragen
we 5,00 € per persoon.
Odette zal die in de autobus ophalen.
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Iedereen die graag zingt is van harte welkom ! ! Zaterdag 7 september: GEVI + Startviering ! !
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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

Foto op verjaardagskalender
Elien vraagt om haar te laten weten als je nog
niet met je foto op de verjaardagskalender staat,
zodat zij die, tot ieders vreugde kan bijhouden.

Foto op website
Wil je echter niet dat je foto op de website
verschijnt, laat haar dat dan ook weten,
zodat zij de webmaster kan verwittigen.

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Op zaterdag 14 september viert pater
Andreas Krahnen zijn 25-jarig priesterjubileum met onze Effatagemeenschap.

Na de viering willen we,
samen met zijn familie,
gezellig navieren bij een
hapje en een drankje.

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.

