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Pater Guido Moons onverwacht overleden
Een zaaier ging uit om te zaaien
Op donderdag 20 november is Pater Guido Moons, 61 jaar, onverwacht overleden tijdens een
overleg voor het nieuwe pastorale project in Gent. Guido was als redemptorist in zijn beginperiode verbonden met het klooster in de Voskenslaan. Hij werd later de grote bezieler van de
Effatagemeenschap die elke zaterdag haar viering heeft om 18u30 in de kapel van de Broeders
van Liefde op de Stropkaai. Deze basisgemeenschap is klein gestart vanuit het Effatakoor.
Stapje voor stapje is ze onder zijn impuls verder uitgegroeid tot een voorbeeld van hoe je vandaag kerk kan beleven in het hart van de stad. Velen zullen Guido ook kennen vanuit zijn
gedreven muzikaal talent tijdens de gospelconcerten voor de Damiaanactie. Guido werd ook
verkozen in het provinciaal bestuur van de redemptoristen bij de nieuw gevormde Clemensprovincie. Ook in deze
functie heeft hij met grote gedrevenheid gezorgd voor een proces van reorganisatie om de redemptoristische familie
voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Guido was een man van hoop en geloof. Het was zijn vaste overtuiging
dat de kerk, als ze keuzes durft maken en op zoek gaat naar nieuwe vormen van vieren en samenwerken, mensen
opnieuw kan inspireren. Hij kon mensen aanstekelijk bezielen telkens met een gepaste scheut humor en zelfrelativering maar met de focus gericht op het evangelie. Hij zaaide in de harten van velen de Bijbelse droom: “dat de nieuwe
wereld komen zal met brood en water voor iedereen”.
Hoe zal het nu verder gaan?
De Effatagemeenschap, de confraters, de familie en zijn medewerkers zijn verslagen. En toch zijn al de eerste stappen gezet om terug te bouwen aan de toekomst. Verantwoordelijkheden worden herverdeeld, Effata gaat door en de
Clemensprovincie zal het nieuwe pastorale project van de Voskenslaan samen met de Effatagemeenschap in relatie
met de bestaande parochiale structuur in Gent verder uitbouwen. Dat was ook Guido zijn grootste wens. Het was een
man met passie voor de kerk. Als redemptorist lag hem het proces van herstructurering van de Gentse parochies, op
weg naar morgen, nauw aan het hart. Iedereen die in Gent pastoraal bezig is mag vertrouwen dat ze een nieuwe
voorspreker bij hebben die ons allen blijft aanmoedigen om niet achterom te kijken maar echt aan de toekomst van
de kerk in onze stad te bouwen: schouder aan schouder.
Walter Van Wouwe

Zaterdag
13 december

Omhaling
Welzijnszorg

Op zaterdag 20 december om 9u30
wordt de kapel gekuist.
Zoals altijd maken ook hier vele
handen het werk wat lichter.
Wie zich een paar uurtjes kan
vrijmaken is van harte welkom.

Op woensdag 24 december om 19 uur staat in de Effatazaal de tafel gedekt
voor al wie kerstavond wil beginnen met een lekker etentje.
Wens je mee te vieren, laat ons dan zeker iets weten én bezorg ons
een minimumbijdrage van 20 euro vóór 20/12/14.
Daarna vieren we de MIDDERNACHTMIS, want we houden vast aan de traditie,
ook al vraagt het een inspanning. Eén maal in het jaar komen we midden in de
nacht samen om de geboorte van het licht te vieren. Dit is een viering met een
sterk symbolisch karakter. Daarna is er natuurlijk receptie voor iedereen.
Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent
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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

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

