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Wie in 2015 zijn/haar
Plechtige Communie
wil doen in de
Vakantie is een uitnodiging
Effatagemeenschap,
om te dromen op de wolken van je leven …
laat dit zéker zo vlug
om terug te ontwaken in de realiteit van je zijn.
mogelijk weten aan
(auteur onbekend)
pater Guido.

Wie is wie?
Om een beetje meer informatie te hebben over de dragende krachten achter Effata hebben we hen huiswerk gegeven.
1. Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Elien Vanderhaegen, het jongste lid van de huidige stuurgroep. Ik ben nog
steeds student, momenteel binnen het Sociaal werk maar ik heb reeds een diploma
als leerkracht godsdienst, wiskunde. Ik had nog zin om bij te leren en kreeg de kans
om dit jaar sociaal werk bij te volgen, een keuze waar ik veel voldoening uit haal.
2. Hoe kwam je bij Effata terecht?
Ik ben in Effata terecht gekomen door mijn ouders. Via het koor, waar mijn mama
eerst in terecht kwam, zijn we ook naar de vieringen beginnen komen. Ik was toen
11, dus ben er ondertussen al 12 jaar niet meer weg te slaan.
3. Wat spreekt je bijzonder aan?
Er zijn heel wat dingen die me aanspreken in Effata maar als ik er eentje moet uitkiezen is het wel de
vriendschappen die er groeien. Je mag er zijn wie je bent en dat maakt het zo een gezellige en gemoedelijke sfeer. De vieringen zijn een wekelijkse opkikker om kracht uit te putten voor de week maar ook de
gesprekken na de viering doen deugd.
4. Wat zoek je nu in de kerk?
(een moeilijke vraag, zou ik er graag van tussenuit laten)
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5. Heb je een speciale taak bij Effata?
Iedereen draagt op zijn manier een steentje bij in de werking als we de zaterdag bij elkaar komen maar ik
hou me daarnaast ook speciaal bezig met de jongeren en de catechese. Samen met Lies probeer ik een
aantal keer per jaar een activiteit te organiseren voor de jongeren zodat ze ook naast de vieringen eens
bij elkaar kunnen zijn. Binnen de catechese ben ik één van de catechisten die enkele van onze kinderen
voorbereidt op hun plechtige communie in Effata. Sinds kort ga ik ook af en toe de gasten van de voorzieningen in Vurste en Deurle halen om ze naar een viering te laten komen. Dit omdat de opvoeders die
kans niet altijd krijgen en dan ben ik graag tussenpersoon.
6. Welke werkpunten wil je ons voorleggen?
Voor mij zijn er weinig werkpunten. Zolang de gedachte ‘voor de vrijheid heeft hij ons vrijgemaakt’ in de
verschillende werkingen van Effata zichtbaar blijft, zal ik me altijd thuisvoelen en zal Effata altijd de bijzondere gemeenschap blijven van christenen onderweg.
7. Heb je nog een wens?
Ik wens nog heel lang mee te draaien in Effata en er een blijvend gevoel van vreugde en vriendschap uit
te halen zoals het nu is.
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Een boek om stukje bij beetje te lezen en te verteren … een hele vakantie lang.
!

“Vriend voor het leven“ van Huub OOSTERHUIS
We bespreken dit boek op donderdag 16 oktober 2014.
In 'Vriend voor het leven' passeren alle belangrijke thema's uit Huub Oosterhuis' rijke oeuvre de revue: zijn godsbeeld, de actuele betekenis en de historische wortels van diverse bijbelboeken zoals Exodus, Prediker en de psalmen, zijn geloofsopvatting als bron van maatschappelijk engagement, en de grote dichters en denkers die hem
inspireerden. Regelmatig onderbreekt Oosterhuis zijn poëtische proza voor zijn bekende gedichten en liedteksten,
bijvoorbeeld het bekende "Ik zal er zijn" en "Lied van het verloren land".
Bij vlagen is Oosterhuis zeer persoonlijk. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe hij als klein kind op het dak van zijn ouderlijk
huis een Mariakapelletje in elkaar knutselde in de hoop dat Maria aan hem zou verschijnen. Ook schrijft hij over de
worsteling met zijn priesterschap en zijn ontmoeting en vriendschap met rabbijn Yehuda Aschkenasy.
Zo vormt "Vriend voor het leven" - een verwijzing naar de God van Oosterhuis - een prachtige bloemlezing uit eigen
werk, uitgebreid met nieuw werk.

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

