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PASEN HIJ LEEFT
Ook jij moet getuigen.
Laat horen, zien en voelen dat Hij leeft.

Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte wekom...
want op zaterdag 12 april vanaf 9u30 willen we in de kapel
een “GROTE PAASKUIS” houden.
Ook hier maken vele handen het werk wat lichter.

Familiedag - Paasmaandag 21 april
09u00: Welkom in Brielpaviljoen te 9800 Deinze met koffie, frisdrank, ...
Keuzemogelijkheid aan activiteiten ...
10u00: Vinkt: “Reflectieruimte Vinkt mei 1940 - waartoe een mens in staat is”
10u30: Geleide wandeling in Brielmeersen
12u00: Middagmaal: soep + belegde broodjes  € 5,00
14u00: Vinkt (met fiets): “Reflectieruimte Vinkt mei 1940 - waartoe een mens in staat is”
14u30: Geleide wandeling in Stadsbos van Deinze
14u30: Vrijblijvend bezoek aan Pottenbakkerij ‘t Hoveke - Meigem
18u00: Warm pastabuffet  € 15,00 (VW) ~ € 8,00 (- 10-jarigen)
Huur fiets: € 5,00 (enkel volwassenen) of fiets zelf meebrengen
Inschrijving: Via mail (tom.vermeir@telenet.be) of nà de vieringen, ten laatste op woensdag 16 april

Op vrijdag 11 april zingt het Effatakoor

FRACARITA BELGIUM
ZUIDACTIE 2014

een meezingconcert “Op weg naar Pasen”
in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Bachte.

Goede Week ~ 12 - 20 april

“Ik blijf niet DOOF voor Rumonge”
~~~~
Tijdens de vasten steunen we
dit project
van de Broeders van Liefde.

~~~~
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.
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 om een
bloem voor de kruisverering mee te brengen.

1ste omhaling: € 518,64
2de omhaling op 12 april.

>!!M!f!f!t!d!m!v!c!!>!
!

“Op verkenning
in een nieuw land“
van Roger Lenaers

We bespreken dit boek
op donderdag 15 mei 2014.
In dit boek laat de auteur zien dat onze geloofsboodschap
ook modern verwoord kan worden, dus zonder de vele
aanslibsels uit een voormoderne cultuur, maar tevens
zonder aantasting van haar wezenlijke rijkdom.
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Breng je een bloem mee voor de kruisverering?

FAMILIEDAG (Brielpaviljoen - Deinze)

MEI 2014
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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

Aan al wie over een e-mailadres beschikt, van harte bedankt om ons dit te laten weten. Een gedrukte versie van het
Effata-Nieuws kan je altijd meenemen als je naar de viering komt. Ze liggen achteraan in de kapel.
Ook wie ons via telefoon of een kaartje liet weten dat ze het Effata-Nieuws verder met de post willen
ontvangen, van harte bedankt.
Aan wie nog niet reageerde vragen we om ons toch op een of andere manier te laten weten of je nog
steeds via het Effata-Nieuws met de gemeenschap verbonden wil blijven.

Alle activiteiten gaan door in Effata, Stropkaai 38 B, 9000 Gent

