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Hopen betekent,
ieder moment bereid te zijn voor datgene wat nog niet geboren is,
en desondanks niet te wanhopen
wanneer het in ons leven niet tot een geboorte komt.
(Erich Fromm)
Een zalig, gezegend en hartverwarmend 2013 ! Van harte DANK aan allen die meegewerkt hebben
Op 5 januari 2013 verwelkomen we de “Drie
Koningen”. We trakteren iedereen op een
nieuwjaarsreceptie en vragen vanaf 16u30
wat hulp van allen die graag creatief hapjes
willen helpen bereiden.

aan een schitterende advent,
de kerstavondmaaltijd,
de middernachtmis en receptie,
het zingen in de gevangenis, het samen zingen van
kerstliederen in de kerk van Destelbergen, ...

Vorming: De bouwstenen van een christelijke basisgemeenschap…
Bouwsteen 2 - Leiturgia: samen regelmatig vieren rond brood en woord en andere tekenen ...
Wekelijks eucharistie vieren is dat vandaag nog nodig? Waar draait het om?
Welke andere kostbare rituelen kan een gemeenschap verder voeden?
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 31 januari 2013.
Info: www.effata.be/Activiteiten/Vorming
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DALAI LAMA
man, monnik, mysticus
van Mayank Chhaya

We bespreken dit boek op
donderdag 21 februari 2013.

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

Ze zijn dus allemaal méér dan welkom!

Welzijnszorg dankt voor de omhaling tijdens de
voorbije advent. Opbrengst: € 452,50
Vrijdag 8 februari - repetitie Effatakoor

Pqfo!Lppsbwpoe!
Iedereen die graag zingt is van harte welkom.
 maandag 1 t.e.m. donderdag 4 april 2013 
Effata gaat op vakantie naar MALMEDY.
We verblijven er in de jeugdherberg.

Alle info bij Sylvie. Inschrijven
kan bij haar tot 1 februari.
sylvie.van.daele@telenet.be

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

De prikbordkalender
JANUARI 2013
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Effataviering - Driekoningen ~ Nieuwjaarsreceptie
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Samenkomst van de Plechtige Communicanten
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GEVI-gemeenschapsviering
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Voorbereiding “Vasten & Pasen”

Za.

19

18u30
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Samenkomst met ouders en meters en peters v/d Plechtige Communicanten
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Repetitie Effatakoor
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18u30

Effataviering
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20u00

Tabormoment

Do.

31

20u00

Vorming: De bouwstenen van een christelijke basisgemeenschap
Bouwsteen 2: Leiturgia: samen regelmatig vieren rond brood en woord
en andere tekenen ...

FEBRUARI 2013
Za.

16u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

Effataviering met kinderzegen … en pannenkoeken natuurlijk ...
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Wo.

06

20u00

Tabormoment

Do.

07

20u00

Stuurgroep

Vr.

08

20u00

Repetitie Effatakoor ~ Open Kooravond

16u45

Meditatiegroep

Za.

09
18u30

GEVI-gemeenschapsviering

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

Ontmoetingsdag: zondag 30 juni 2013.
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.

