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Proficiat aan onze 6 Plechtige Communicanten
Leven als christen
is voortdurend, dag na dag,
de weg van de bekering gaan;
is kiezen om niet voor jezelf te leven,
optornen tegen de tijdsstroom van het elk-voor-zich,
van gemakzucht en egoïsme.

Britt, Eva, Lauran, Milan, Robin, Wout
en hun meters en peters.

Leven als christen
is luisteren naar Gods woord
zoals het vandaag hoorbaar is
in mensen en situaties;
is je leven afstemmen op Hem
en van je doen en laten
een vervolgverhaal maken
van wat in de Schrift te lezen staat.
Leven als christen
is proberen om dat woord van God
dan ook te doen,
al was het maar dat kleine beetje
dat je van het evangelie al begrepen hebt;
is van je leven een offerande maken,
opdat alles wat je doet mag bijdragen
tot beter samenleven voor allen.
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“De kardinaal hoopt“
van Olivier Le Gendre

We bespreken dit boek
op donderdag 30 mei 2013.

Vijf jaar geleden ging Olivier Le Gendre
in gesprek met een van de hoogste ker‐
kelijke dignitarissen. Het werd een
openhartige biecht over het functioneren van de Kerk. Het
kritische verhaal zorgde voor heel wat opschudding binnen
de katholieke gemeenschap. Le Gendre en de kardinaal ko‐
men nu opnieuw samen. Dit keer neemt hun gesprek een
veeleer spirituele wending.
Kan men als gelovige nog vertrouwen hebben in de bood‐
schap van de Kerk? In hoeverre komen de daden van de Kerk
(Carlos Desoete)
nog overeen met de basisprincipes van liefdadigheid, mede‐
dogen en bescheidenheid die het evangelie verkondigt? Is de
Niet vergeten !!! Niet vergeten !!!
macht van de Kerk niet geimmobiliseerd door een ouder‐
Zondag 30 juni 2013 ~ ONTMOETINGSDAGwetse hierarchie die te zeer gehecht is aan haar privileges?
We sluiten dan het werkjaar af
Is de organisatie van de Kerk wel voldoende aangepast aan
de noden van deze moderne wereld? Zouden lokale kerken
met de viering om 10u30,
meer autonomie moeten krijgen? En is er nog hoop voor de
een gezellige maaltijd met warme beentoekomst?
hesp, groenten en frieten,
Le Gendre en de kardinaal gaan geen enkel thema uit de
een groots dessertenbuffet,
weg. Gepassioneerd, eerlijk, gedurfd, genuanceerd worden
een springkasteel voor de kleinsten,
al deze vraagstukken besproken. Uit onverwachte hoek krij‐
en de bowling voor de jongeren.
gen gelovigen en niet‐gelovigen een andere kijk op de Kerk
van vandaag.
Meer info in het volgend nummer.

Over zo’n leven zegt Jezus dan ook:
“Dat is mijn lichaam, mijn bloed.”
Wij zijn de levende belichaming van zijn liefde,
zijn aanwezigheid in deze tijd.
Waar zou Hij anders te zien zijn,
dan in mensen die blijven doen als Hij:
eucharistie vieren
én leven.
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Leesclub: “De Kardinaal hoopt” van Olivier Le Gendre
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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

Al vele jaren zingt het Effatakoor de vormselviering van de kinderen uit het MPIGO ‘De Oase’ uit de Voskenslaan.
Zo willen we deze gasten een waardige en blije kerk tonen, met mensen die zich gratis voor hen inzetten,
zonder dat zij daarvoor iets kunnen teruggeven (tenzij hun blije gezichten).
Ook dit jaar nodigen we de koorleden uit om mee te zingen op woensdag 8 mei,
bij ons in Effata (Stropkaai 38 B),
want ook vijf van onze Plechtige Communicanten worden dan gevormd.
We repeteren om 18u00 voor de viering van 18u30.
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.

