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De hoop ziet de korenhalmen
wanneer mijn ogen niets anders zien
dan een vergane graankorrel.

ZUIDACTIE 2013

~~~~
Tijdens de vasten
steunen we dit
project van de
Broeders van Liefde.

(Primo Mazzolari)
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~~~~

Guido 60 jaar

Omhalingen op
zaterdag
9 en 23 maart.

Iedereen is van harte welkom op
zaterdag 6 april voor de viering en
daarna een hapje en een drankje.

~~~~

OP WEG NAAR PASEN
Vasten is meer dan minder eten.

Het Effatakoor is volop aan het oefenen
voor een nieuwe “Op weg naar Pasen”.
De twee concerten liggen al vast (telkens om 20u00) op:
- 14/03: in de Sint-Gerolfkerk te Drongen
- 22/03: in de Sint-Jozefkerk Tereken te Sint-Niklaas
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Vasten is veel meer dan zomaar een periode in het jaar.

Een deugdoende vastentijd!

= 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 hopen dat Effata daar met zo veel mogelijk deelnemers vertegenwoordigd is.
Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte welkom … want op zaterdag 23 maart vanaf 9.30 uur
willen we in de kapel een “GROTE PAASKUIS” houden. Ook hier maken vele handen het werk wat lichter.
Een jaarlijks terugkerend ritueel of is het meer? De dood heeft niet het laatste woord … zegt men.
Misschien is het laatste woord dan toch het voorlaatste en mogen we het overlaten aan Iemand
anders, het voorzichtig koesteren in een hoopvol en gelovig hart en tastend verdergaan.
Je wordt van harte uitgenodigd om
van de Goede Week een feestweek
te maken: met momenten van rust en
bezinning, met momenten van intens
samen vieren en vooral door samen
de doorgang naar Pasen te maken.

Goede Week ~ 23 - 31 maart

Hou deze week vrij !!!
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn telkens om 20 uur.
Voor de Goede Vrijdagviering vragen we jullie een bloem voor de kruisverering mee te brengen.

Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent
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Samenkomst Plechtige Communicanten
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Effataviering ~ 3de zondag van de vasten
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Algemene repetitie Effatakoor + muzikanten

16u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

16u45

Meditatiegroep

18u30

GEVI-gemeenschapsviering ~ 4de zondag van de vasten
Omhaling Zuidactie Fracarita Belgium: ’Viva CASA COSMA’
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Effatakoor zingt “concert” in de Sint-Gerolfkerk te Drongen

10u00

CLEMENSDAG
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Effataviering ~ 5de zondag van de vasten - Verzoeningsviering
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20u00

Tabormoment

Vr.
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20u00

Effatakoor zingt “concert” in de parochie Sint-Jozef Tereken te Sint-Niklaas

09u30

Grote Paaskuis

18u30

Effataviering ~ 6de zondag van de vasten - Palmzondag
Omhaling Zuidactie Fracarita Belgium: ’Viva CASA COSMA’
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WITTE DONDERDAGVIERING
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GOEDE VRIJDAGVIERING
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PAASZATERDAGVIERING
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09u45

Effatakoor zingt viering in de gevangenis

Breng je een bloem mee voor de kruisverering?

APRIL 2013
Ma. 1 t.e.m. Do. 4

Effata gaat op vakantie naar de Jeugdherberg van Malmedy

16u45

Meditatiegroep

18u30

Effataviering - We herdenken onze overledenen ~ Guido 60 jaar
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20u00

Stuurgroep

Vr.
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20u00

Repetitie Effatakoor

Effatakoor zingt viering “50 jaar priester” van pater Gaston Ribbens te Essen

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.

