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Zondag 30 juni Ontmoetingsdag
In de onopvallende lelijke rups al de vlinder zien
dat wil zeggen
de wereld met de ogen van de hoop bekijken.
(Marie Gustave)

Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van
harte welkom… want op MAANDAG 1 juli
vanaf 9.30 uur willen we in de kapel een
“GROTE VAKANTIEKUIS” houden.
Ook hier maken vele handen het werk wat lichter.
Op zondag 14 juli zingt het Effatakoor de
“artiestenmis” in de O.L. Vrouwekerk van
Wulveringem.
We willen daar een daguitstap van maken. Ook
wie niet in het koor zingt is van harte welkom.
De bus vertrekt om 07u45 aan de Stropkaai 38B
en de terugkeer is voorzien rond ± 17u30.
Na de viering rijden we naar “De Vrede”
in de schaduw van de Sint-Sixtusabdij in
Westvleteren, waar er een groot aanbod is van
snacks en boterhammen met …
Nadien rijden we door naar de stad Ieper waar
er verschillende mogelijkheden zijn.
Zeker inschrijven voor 30 juni op de lijst in de
Effatazaal of via info@effata.be.
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“Bestaat u?“

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

We bespreken dit boek op
donderdag 17 oktober 2013.

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

Programma
10u30: Eucharistieviering in de kapel
11u30: Aperitief
12u30: Samen aan tafel:
 warme beenhesp met groenten en frieten
 groots dessertenbuffet

Kostprijs
 Kinderen tot twaalf jaar: € 10,00
 Volwassenen: € 15,00
(aperitief inbegrepen)

De drank bij het eten is te betalen.

Inschrijving



Je kan inschrijven nà elke viering
Je kan ook overschrijven op onze rekening

(zie onderaan deze bladzijde)

Gelieve in elk geval het aantal volwassenen
en kinderen te vermelden.
Laat ook weten als je vegetariër bent.
Schrijf ZEKER in én betaal vóór 23 juni.
Opgelet: JE BENT PAS INGESCHREVEN
ALS JE BETAALD HEBT ! ! !

Dessertenbuffet
Wie met zijn/haar succesvol dessert het
dessertenbuffet wil aanvullen neemt contact
op met Miet Achten: nà de viering
of op 0485/91 93 19

Bowling

Met de jongeren - die hun Plechtige Communie
hebben gedaan - gaan we om 14u30
samen een partijtje bowling spelen.
Wie zin heeft om mee te gaan schrijft
zijn naam op de lijst in de Effatazaal.

Voor de kleinsten is er een springkasteel.
Wie nog boeken uit de boekenkoffer heeft, vergeet
niet om ze op 15 juni mee te brengen.
Die dag kunnen wel geen nieuwe boeken
ontleend worden.
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Grote vakantiekuis
Evaluatie- en planningsdagen Stuurgroep Effata
Artiestenmis in de O.L. Vrouwekerk van Wulveringem
Clemensactie: Inleefreis naar Congo

AUGUSTUS 2013
… t.e.m. 4 augustus Clemensactie: Inleefreis naar Congo
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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
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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.

