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Wie hoopt heeft altijd een paar stapjes voorsprong.
(Fridolin Stier)

De opbrengst (€ 623,00) v/h “Sterzingen”
geeft Damiaanactie de mogelijkheid 15
tbc- en/of (berg)leprapatiënten te genezen.

Vrijdag 8 februari - repetitie Effatakoor

Lichtmisviering met kinderzegen

Pqfo!Lppsbwpoe!

Tijdens de viering op zaterdag 2 februari
richten we onze aandacht en ons gebed
speciaal op de kinderen.

Iedereen die graag zingt is van harte welkom
>!!M!F!F!T!D!M!V!C!!>!

Ze zijn dus allemaal méér dan welkom!

!

DALAI LAMA

Na het succes in 2011, 2012 …
Info via info@effata.be

man, monnik, mysticus
van Mayank Chhaya

We bespreken dit boek op
donderdag 21 februari 2013
om 20u00 in de Effatazaal.

Waar? Sint-Lievenspoortstraat 142 te Gent
Wanneer? Dinsdag 12 februari van 18u30 tot 22u00
Kostprijs? € 25,00 voor een 4-gangenmenu

Op 13 februari - ASWOENSDAG - begint de voorbereiding op Pasen.
De vasten is een uitgelezen tijd om halt te houden en het dwingend ritme van leven of geleefd worden te
breken, om vraagtekens te plaatsen bij wat de normale gang van zaken heet, om weer op zoek te
gaan naar zin en betekenis van ons bezig zijn. Daar willen we veel aandacht aan besteden.
Noteer ook reeds in uw agenda onze bezinningsweek bij uitstek:
GOEDE WEEK: 23 maart - 31 maart

Vorming: De bouwstenen van een christelijke basisgemeenschap…
Bouwsteen 3 - Kerugma: het grote verhaal vervlechten met jouw verhaal en dit door verhalen ...
Wat betekent permanente geloofsvorming binnen een christelijke basisgemeenschap?
Kan catechese een nieuwe invulling krijgen?
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 28 februari 2013.
Info: www.effata.be/Activiteiten/Vorming

DMFNFOTEBH

= ontmoetingsdag voor alle leden van de redemptoristische
beweging van de provincie St.-Clemens

zaterdag 16 maart 2013 ~ Effatagemeenschap Gent


“Waar het hart van vol is …” Intimiteit en missie bij Alfonso M. de Liguori
We willen dat Effata daar met zo veel mogelijk deelnemers vertegenwoordigd is.
Inschrijven kan op de lijst in de Effatazaal. Uiterste datum is zondag 24 februari!
Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent

De prikbordkalender
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Samenkomst Plechtige Communicanten
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Activiteit Jongeren
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Aswoensdagviering

Do.

14

14u00

Samenkomst Plechtige Communicanten
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Effataviering ~ 1ste zondag van de vasten
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Leesclub: Dalai Lama - man, monnik, mysticus van Mayank Chhaya
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Repetitie Effatakoor
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Effataviering ~ 2de zondag van de vasten
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Bijeenkomst van de kandidaten “Congo-reis 2013”
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20u00

Tabormoment

Do.
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20u00

Vorming: De bouwstenen van een christelijke basisgemeenschap
Bouwsteen 3: Kerugma: Het grote verhaal vervlechten met jouw verhaal en ...
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Effataviering ~ 3de zondag van de vasten

Wo.

06

20u00

Tabormoment
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Stuurgroep

Vr.
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20u00

Repetitie Effatakoor
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Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

GEVI-gemeenschapsviering ~ 4de zondag van de vasten
Omhaling Zuidactie Fracarita Belgium: ’Viva Casa Cosma’

Za.

09

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.

