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Leef alsof Christus gisteren is gestorven,
vanochtend is opgestaan en morgen terugkomt.
(Maarten Luther King)
de

Effata begint zijn 18

werkjaar in de Stropkaai 38B bij de Broeders van Liefde te Gent.
In die tijd hebben we kunnen vaststellen
dat steeds meer en meer mensen zich thuis voelen in Effata.
Er wordt voortdurend gesleuteld om de werking te verbeteren. De stuurgroep
was in de maand juli drie dagen samen om te evalueren en te plannen.
We hebben dan ook een jaarkalender vol grote en kleine plannen: van dank om het verleden,
van vreugde om het leven en van geloof in de toekomst.
Bij het begin van een nieuw werkjaar staan de verwachtingen hoog gespannen.
We HOPEN steeds dat in dat komende jaar iets verwezenlijkt kan worden.
Kome wat komt!
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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.
Bestaat God? is een eeuwenoude vraag. Maar eerst
komt eigenlijk een andere vraag: bestaan wij? Veel
mensen zijn druk, weinigen zijn uniek.
We imiteren anderen en passen ons aan. We vullen
ons leven zo snel in met allerlei rollen en relaties
dat we vroeg of laat bezieling missen. Dan doemt de
vraag op: waar blijf ik zelf? Ben ik dit wel echt?
Dit boek laat met behulp van allerlei denkers en
kunstenaars zien hoe we door aandacht en stilte bij
de diepere laag van de ziel kunnen komen. Daar
beweegt God, onze oorsprong, die het bestaan
oorspronkelijk, bezield en creatief maakt.
Jean-Jacques Suurmond werkt als predikant/geestelijk
verzorger in een verpleeghuis, is gestalt therapeut en
columnist van het dagblad Trouw.

Vrijdag11 oktober - repetitie Effatakoor

Pater Andreas Krahnen viert zijn zilveren
priesterjubileum
25 jaar geleden op 30 juli 1988 werd ik in
Hennef in Duitsland tot priester gewijd. Voor
het gebedsprentje koos ik een houtsnede
van de Duitse kunstenaar Walter Habdank.
Het is een illustratie naar de psalm 31,6
"In manibus tuis":

In uw hand leg ik mijn leven
Ik geloof dat ik in Gods hand geborgen ben,
dat ik voor niets moet bang zijn wat ook met mij gebeurt. Ik kon
niet weten dat ik 25 jaar later in Gent, België, zou belanden.
Ik dacht dat ik als parochiemissionaris en jongerenpastoor in
Kirchhellen zou werken.
Maar zo werkt God niet. Hij heeft mij als priester de laatste 25
jaar op zijn wegen geleid
en Hij zal dat ook verder
doen.
Ik wil dank zeggen voor de
voorbije 25 jaar. En samen
met allen die met de Effata
gemeenschap verbonden
zijn wil ik hoopvol de toekomst vieren.
Ik nodig u uit dit met mij
te doen in de Effataviering op 14 september om

Pqfo!Lppsbwpoe!18.30 uur in onze kapel in
Iedereen die graag zingt is van harte welkom de Stropkaai.

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

De prikbordkalender
SEPTEMBER 2013
Wo.

04

20u00

Tabormoment

Do.

05

20u00

Stuurgroep

Za.

07

18u30

GEVI-gemeenschapsviering ~ Startviering ! ! !

Wo.

11

20u00

Tabormoment

Vr.

13

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

14

18u30

Effataviering ~ 25-jarig priesterjubileum van pater Andreas Krahnen

Wo

18

20u00

Tabormoment

16u45

Meditatiegroep

Za.

21
18u30

Effataviering

Wo.

25

20u00

Tabormoment

Vr.

27

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

28

18u30

Effataviering

OKTOBER 2013
Wo.

02

20u00

Tabormoment

Do.

03

20u00

Stuurgroep

Za.

05

18u30

Effataviering

Wo.

09

20u00

Tabormoment

Do.

10

20u00

Vormingsavond 1/4: “A History of Christianity”
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Montage Inleefreis Congo

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

Op donderdag 10 oktober start een nieuwe reeks vormingsavonden aan de hand van de DVD: “A History
of Christianity”. Het wordt weer de moeite waard. Noteer deze datum alvast in je agenda.
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.

