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Bescherm onze planeet!
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je op een of andere manier in contact kwam met onze Effatagemeenschap.
Je kan kiezen om deze nieuwsbrief via mail te ontvangen. Als je de gedrukte versie via de post wilt ontvangen dan hopen we
dat die gelezen wordt, zo niet laat het ons a. u. b. weten via bovenstaand adres.

Zolang het doel dat je voor ogen hebt goed is,
heb jij niet gefaald.
4 VORMINGSAVONDEN:
Een geschiedenis van het Christendom…
Samen op zoek naar nieuwe wegen om ons eigen geloofsverhaal nieuw te verstaan met de geschiedenis van het christendom als inspiratiebron.
Als basis nemen we de BBC-documentaire
“A history of Christianity” van Diarmaid Macculloch die je best op voorhand thuis bekijkt.
Tijdens de vormingsmomenten herbekijken we
fragmenten van deze documentaire en geven we
duiding. Er wordt ook ruimte gemaakt om hierover te dialogeren.
Daardoor willen we aanzetten zoeken om in onze huidige tijd
op een nieuwe wijze creatief trouw te zijn aan de grondinspiratie van het evangelie. Meer info op onze website.
2de vormingsavond: Donderdag 21 november om 20u00.
We bekijken thuis deel 2 van DVD 1: Het katholicisme.
Kernvraag: Hoe is de relatie tussen de staat en het christendom?
Hoe blijf je trouw aan het evangelie en neem je toch je
plaats in in een veranderende samenleving?

De Malawi-kalender 2014
wordt ook dit jaar door
Bart en Tine
De Pue-Van Lommel, van
de werkgroep Pasparou,
vanaf begin november
verkocht. Dankzij deze
verkoop blijft het mogelijk het kleinschalig, plaatselijk
project in Malawi-Kafukule logistiek en financieel te
ondersteunen.
Ze brengen de kalender zeker mee naar één van de
vieringen. Je kan hem ook steeds online bestellen via
www.pasparou.be
Dank voor jullie steun en vertrouwen!

Onze 4 plechtige communicanten, Simon, Nora,
Veere en Jana willen er dit jaar, samen met hun
Effata-meters en -peter, een mooie voorbereidingstijd van maken.

Bedankt en
proficiat aan
Mia,
Gerlinde,
Odette en
Bart.
De Sociale dienst Brugse Poort
zet zich al 50 jaar in om het bestaan van kansarme mensen iets
zachter, iets draaglijker te maken.
Om hen zo veel mogelijk nieuwe kansen te geven heeft de sociale dienst middelen nodig. Daarom organiseren zij op zondag
24 november een groot feest.
10.30 uur: eucharistieviering in de kerk van Sint-Jan-Baptist,
Emilius Seghersplein, 9000 Gent, voorgegaan door Mgr. Van
Looy en opgeluisterd door het Effatakoor.
Meer informatie op de website van Effata.
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“Paus FRANCISCUS“

Leven en denken van Jorge Bergoglio
van Francesca Ambrogetti
& Sergio Rubin

We bespreken dit boek
op donderdag 9 januari 2014.

Kerstavond 2013 … Wie er de vorige jaren op kerstavond bij was, zal zeker niet gaan reserveren in één
of ander restaurantje. Dit jaar willen we er terug voor zorgen dat niemand kerstavond alleen moet
doorbrengen. Samen genieten van een aperitiefje, de feestmaaltijd, het kerstdessert
en het samenzijn! Daarna vieren we traditiegetrouw de middernachtmis.
Noteer alvast in jouw agenda: dinsdag 24 december om 19 uur in de Effatazaal.
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Effatavering
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Effatakoor zingt viering in Sint-Jan-Baptist: 50 jaar Sociale Dienst Brugse Poort
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18u30

Effataviering ~ 1ste zondag van de Advent

DECEMBER 2013
Wo.
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Effataviering ~ 2de zondag van de Advent

Wo.
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Tabormoment
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20u00

Repetitie Effatakoor

16u30

Samenkomst Plechtige Communicanten

Za.

14
18u30
Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

GEVI-gemeenschapsviering ~ 3de zondag van de Advent

Omhaling Welzijnszorg
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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