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Bespaar Effata kosten en moeite!
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je op een of andere manier in contact kwam met onze Effatagemeenschap.
Kom je niet naar de vieringen en heb je een e-mailadres, wil je ons dat mailen? Je ontvangt deze nieuwsbrief dan via mail.
Je kan ook altijd een gedrukte versie meenemen als je naar de vieringen komt. Die liggen achteraan in de kapel.

Wie een kind verwacht weet dat het leven anders wordt, je gaat denken in
het belang van een ander, je wordt iemand voor een ander.
A dvent is anders (willen) worden om dat Kind te kunnen ontvangen. (A.V.)

Broeder Willy dankt de Effatagemeenschap
voor haar solidariteit voor de hulpverlening aan
de slachtoffers in de Filippijnen.

Kerstavond 2013 …
Wie er de vorige jaren op kerstavond
bij was, zal vast en zeker weer kiezen voor ons
gezellig etentje in Effata. Dit jaar willen we er
terug voor zorgen dat niemand kerstavond alleen
Op donderdag 26 december
moet doorbrengen.
Organiseert het Davidsfonds
Om 19uur starten we met een aperitiefje, hapjes
U Zijt Wellekome, een gratis
en een soepje, daarna is er naar keuze gourmet
evenement maar een vrije bijdrage is welkom.
en/of raclette en we sluiten af met
het kerstdessert en… de afwas.
Het goede doel dit jaar is Vluchtelingenwerk
Wens je mee te eten, laat ons dan zeker iets
Vlaanderen. Je bent welkom om 16u00 in de
weten én bezorg ons een minimumbedrag van
Heilig Kruiskerk Heusdendorp 18B (het koor
20 euro voor 17 december.
wordt verwacht om 13u00 voor het inzingen).
Na het etentje vieren we traditiegetrouw de
Middernachtmis want we houden vast aan de
traditie, ook al vraagt het een inspanning. Eén keer
Welzijnszorg stelt dit jaar in de kijker:
in het jaar komen we midden in de nacht samen
Armoede op den buiten.
om de geboorte van het licht te vieren.
Welzijnszorg en haar campagnepartners stelden
Deze viering heeft natuurlijk en sterk symbolisch
vier beleidseisen op om deuren te openen naar een
karakter.
leven zonder armoede, ook op den buiten. Ook dit
Daarna is er receptie voor iedereen.
jaar wil de Effatagemeenschap mensen in armoede
een nieuwe kans gegeven.
Collecte op zaterdag 14 december.
Hartelijk dank voor je bijdrage
Op zaterdag 21 december om 9u30 wordt de kapel
gekuist. Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van
harte welkom want zoals geweten maken vele handen
het werk wat lichter.
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“Paus FRANCISCUS“

Om al te noteren in je agenda van
2014:
Zaterdag 15 maart: Clemensdag in Wittem
Maandag 21 april: familiedag in Deinze

Leven en denken van Jorge Bergoglio
van Francesca Ambrogetti
& Sergio Rubin

We bespreken dit boek
op donderdag 9 januari 2014.
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