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Wie het Effata-Nieuws via mail ontvangt kunnen we bij dringende berichten, bv. overlijden van iemand van de
gemeenschap, vlug verwittigen. Wil jij ook vlugger van iets op de hoogte gebracht worden, stuur dan een mailtje
naar info@effata.be met naam, adres en telefoonnummer. Alvast bedankt.

Kostbaar is de wijsheid
die door ervaring wordt
verkregen.
Op vrijdag 11 april zingt het Effatakoor terug
een concert “Op weg naar Pasen”
in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Bachte.
De opbrengst (€ 595,00) v/h “Sterzingen”
geeft Damiaanactie de mogelijkheid 14
tbc- en/of leprapatiënten te genezen.

Na het succes in 2011,
2012, 2013 ...

In de zomervakantie waren enkele leden van de
Effatagemeenschap een tweetal weken op reis in
Congo, meer bepaald in Bas-Congo en Kinshasa.
Ze bezochten er tal van sociale projecten
(zie www.clemensactie.be) en hadden heel wat
contacten met de plaatselijke bevolking.
Heb je de eerste voorstelling gemist of wil je hun
avonturen herbeleven, getuige zijn van inspirerende
projecten, prachtige beelden,
beklijvende momenten,
boeiende ontmoetingen, ….

MONTAGE CONGO‐REIS
ZATERDAG 8 FEBRUARI OM 20U00
in het clubhuis van de Gentse Dolfijnen
onder het treinstation van Gentbrugge
(Robert Rinskopflaan)

Waar? Sint-Lievenspoortstraat 142 te Gent
Wanneer? Dinsdag 4 maart van 18u30 tot 22u00
Kostprijs? € 25,00 voor een 4-gangenmenu

Wil je erbij zijn (maximum 18 personen) schrijf je dan in
vóór 02/03/14: - op de lijst in de Effatazaal
- of via info@effata.be
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“Op verkenning
in een nieuw land“
van Roger Lenaers

We bespreken dit boek
op donderdag 15 mei 2014.

Clemensdag 15 maart Wittem
Elk jaar organiseert de Clemensprovincie een ontmoetingsdag voor alle geïnteresseerden van de Redemptoristische beweging uit
Vlaanderen, Nederland, Noord-Duitsland en Zwitserland.
Vorig jaar was de Effata-gemeenschap gastheer en mochten we meer dan 100 mensen verwelkomen.
Deze keer worden we verwacht in Wittem (Nederland) op zaterdag 15 maart van 9u30 (onthaal) tot 16u30 (viering met presentatie
van de nieuwe geassocieerden, waaronder Bernadette , Chris, Dirk , Ludwin en Walter van onze Effatagemeenschap).
Wil je er bij zijn en ervaringen uitwisselen met andere geloofsgemeenschappen? Het thema van dit jaar is
“In het voetspoor van Jezus: het leven volgens de evangelische raden gaat ieder christen aan” met een lezing, groepswerk, …
Ook voor kinderen is een apart programma voorzien.
We denken aan gezamenlijk vervoer (bus of wagens - afhankelijk van het aantal deelnemers).
Vertrek aan de Effatazaal om 7u30. Terug rond 20u00. Kostprijs : 10 euro (maaltijd).
Schrijf je dan in via info@effata.be of via de lijst in de Effatazaal en dit voor 1 maart 2014. Meer info bij Tom.

 Opgelet: op zaterdag 15 maart zal er dus géén Effataviering zijn. 
Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent
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Na de viering
gratis koffie
voor iedereen
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producten van de
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Na de viering kan
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Uitnodiging door Luc Van Looy, bisschop van Gent.
Op 1 februari was het precies 10 jaar geleden dat ik tot bisschop van Gent werd gezalfd. Deze verjaardag is dan ook een
uitstekende gelegenheid om dank te zeggen voor zoveel engagement. Daarom nodig ik u graag uit in de Sint-Baafskathedraal op
zondag 9 februari om 16u00 voor de vesperdienst en nadien een receptie op het Bisdomplein. Inschrijven is niet nodig.

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

