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Bespaar Effata kosten en moeite!
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je op een of andere manier in contact kwam met onze Effatagemeenschap.
Kom je niet naar de vieringen en heb je een e-mailadres, wil je ons dan mailen? Je ontvangt deze nieuwsbrief dan via mail.
Je kan ook altijd een gedrukte versie meenemen als je naar de vieringen komt. Die liggen achteraan in de kapel.

Niets is wat het is
Alles is wat het lijkt
Van harte DANK aan allen die meegewerkt
hebben aan een schitterende
advent, de kerstavondmaaltijd,
de middernachtmis en receptie,
het zingen in de gevangenis, het samen zingen
van kerstliederen in de kerk van Heusden, ...
Welzijnszorg dankt voor de omhaling tijdens de
voorbije advent. Opbrengst: € 413,21

Een zalig, gezegend en
hartverwarmend 2014!

4 VORMINGSAVONDEN:
Een geschiedenis van het Christendom…
Samen op zoek naar nieuwe wegen om ons eigen geloofsverhaal nieuw te verstaan met de geschiedenis van het christendom als inspiratiebron.
Als basis nemen we de BBC-documentaire
“A history of Christianity” van Diarmaid Macculloch die je best op voorhand thuis bekijkt.
Er wordt ook ruimte gemaakt om hierover te
dialogeren. Daardoor willen we aanzetten zoeken om in onze huidige tijd op een nieuwe wijze
creatief trouw te zijn aan de grondinspiratie van
het evangelie. Meer info op onze website.
3de vormingsavond: Donderdag 30 januari 2014 om 20u00
in de Effatazaal.
We bekijken thuis DVD 2: Orthodoxie en Reformatie.
Onderwerpen: Liturgie, eucharistie, biecht, ...

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 en Ludwin 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.

Lichtmisviering met kinderzegen
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Tijdens de viering op zaterdag 1 februari
richten we onze aandacht en ons gebed
speciaal op de kinderen.

Ze zijn dus allemaal méér dan
welkom!

“Paus FRANCISCUS“

Leven en denken van Jorge Bergoglio
van Francesca Ambrogetti
& Sergio Rubin

We bespreken dit boek
op donderdag 9 januari 2014.
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De prikbordkalender
JANUARI 2014
Do.

02

Za.

04

20u00

Stuurgroep

14u00

Sterzingen voor Damiaanactie en ook na de viering

18u30

Effataviering - Driekoningen ~ Nieuwjaarsreceptie

Wo.

08

20u00

Tabormoment

Do.

09

20u00

Leesclub: “Paus Franciscus - leven en denken van Jorge Bergoglio”

Vr.
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20u00

Repetitie Koor

16u30

Samenkomst van de Plechtige Communicanten

16u45

Meditatiegroep

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

20u00

Tabormoment

18u30

Effataviering

20u00

Campagnefilm Damiaanactie 50 jaar: “De prins en de paria’s”

Za.
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Wo.

15

Za.

18

Wo.

22

20u00

Tabormoment

Vr.

24

20u00

Repetitie Koor

Za.

25

18u30

Effataviering

Wo.

29

20u00

Tabormoment

Do.

30

20u00

Vorming 3/4: “A History of Christianity”: Orthodoxie en Reformatie

Vr.

31

20u00

Samenkomst met ouders en meters en peter v/d Plechtige Communicanten

FEBRUARI 2014
Za.

16u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

Effataviering met kinderzegen … en pannenkoeken natuurlijk ...
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20u00

Tabormoment

Do.

06

20u00

Stuurgroep

Za.

08

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

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

Uitnodiging door Luc Van Looy, bisschop van Gent.
Op 1 februari is 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.
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