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Bezorg ons uw e‐mailadres
Bijna alles wat je doet is onbelangrijk,
maar het is erg belangrijk dat je het doet.
(Mahatma Gandhi)

De vastentijd is veel meer
dan zomaar een periode in het jaar.

Een deugddoende vastentijd!
Familiedag - Paasmaandag 21 april
Brielpaviljoen te 9800 Deinze

Op vrijdag 11 april zingt het Effatakoor terug
een concert “Op weg naar Pasen”
in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Bachte.

Elke maand wordt het Effata Nieuws naar ± 250 adressen
gestuurd met de post. Om kosten en moeite te sparen
ontvangen al ± 110 personen het Effata Nieuws via mail.
Toen de mama van pater Guido stierf
konden we hen dat vlug per mail laten weten.
Daarom willen we nu onze adressenlijst optimaliseren
om iedereen vlug te kunnen bereiken als het nodig is.
Mogen we dus vragen aan wie het Effata Nieuws nu nog
niet via mail ontvangt om een mailtje te sturen naar
info@effata.be met naam, adres en telefoonnummer.
Je kan ook vermelden of je in de toekomst het Effata
Nieuws via mail of met de post wenst te ontvangen.
Die adressenlijst en mailadressen worden in geen geval
doorgegeven aan derden.

Op 5 maart - ASWOENSDAG - begint de voorbereiding op
Pasen. De vastentijd is een uitnodiging tot ‘bewuster’ leven.
Daar willen we veel aandacht aan besteden.
Noteer ook reeds in uw agenda onze bezinningsweek bij uitstek:

GOEDE WEEK: 12 april - 20 april

Oproep van Broeder Willy
Tot en met vrijdag 7 maart worden hulpgoederen ingezameld
voor de Filippijnen: kledij, huishoudgerief, schoolgerief,
speelgoed, conserven …
Die kunnen in de Effatazaal verzameld worden
‐ na de viering van Aswoensdag (5 maart) of
‐ op donderdag 6 maart vanaf 19u30 of
‐ na een telefoon op 0496/25 48 07 (Fons)
0494/05 18 56 (Lut).

FRACARITA BELGIUM
ZUIDACTIE 2014

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

~~~~
Omhalingen op zaterdag
29 maart en 12 april.

4de vormingsavond:

Donderdag 27 maart
om 20u00 in de Effatazaal. Wie kan bekijkt op
voorhand DVD 3 - deel 2:
“God in de beklaagdenbank”.
Clemensdag 15 maart - Wittem
Indien niet kom dan om 19u00
Ter herinnering voor wie ingeschreven is.
Het thema van dit jaar is: “In het voetspoor van Jezus: naar de Effatazaal om gezamenlijk de DVD te bekijken.
het leven volgens de evangelische raden gaat
ieder christen aan”
Deze avond is ook een goede voorVertrek aan de Effatazaal om 08u00. Terug rond 19u00.
bereiding op het boek dat we lezen
Kostprijs : 10 euro (maaltijd).
in de ‘leesclub’:
 Opgelet: op zaterdag 15 maart zal er dus “Op verkenning in een nieuw land”
géén Effataviering zijn. 
van Roger Lenaers.
Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent

De prikbordkalender
MAART 2014
Za.
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Di.

04

18u30

Effataviering

14u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

Koken met Sabine

Wo.
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20u00

Aswoensdagviering

Do.

06

20u00

Stuurgroep

Vr.

07

18u30

Filmfest: effatajongeren @ the movies (tot 23u00)

16u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

16u45

Meditatiegroep

18u30

GEVI-gemeenschapsviering ~ 1ste zondag v/d vasten

20u00

Tabormoment

Za.

08

Wo.

12

Za.

15

Wo.

19

20u00

Tabormoment

Za.

22

18u30

Effataviering ~ 3de zondag v/d vasten - 75 jaar Sint-Paulus

Wo.

26

20u00

Tabormoment

Do.

27

20u00

Vorming: “A History of Christanity”: God in de beklaagdenbank (DVD 3 - deel 2)

Vr.

28

20u00

Repetitie Effatakoor

Za.

29

18u30

Effataviering ~ 4de zondag v/d vasten - Namis Chris Jolie
Omhaling Zuidactie: ‘Ik blijf niet doof voor Rumonge’

CLEMENSDAG in Wittem (NL)

Géén Effataviering ‘s avonds

APRIL 2014
Wo.

02

20u00

Tabormoment

Do.

03

20u00

Stuurgroep

Vr.

04

20u00

Algemene repetitie Effatakoor + muzikanten

Za.

05

18u30

Effataviering ~ 5de zondag v/d vasten - Verzoeningsviering

Vr.

11

20u00

Effatakoor zingt “concert” in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Bachte

09u30

Grote Paaskuis

16u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

16u45

Meditatiegroep

18u30

GEVI ~ 6de zondag v/d vasten - Palmzondag
Omhaling Zuidactie: ‘Ik blijf niet doof voor Rumonge’

Za.

12

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

