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Hoop wordt geboren uit vrees voor de toekomst.
Georges Braque (Frans schilder 1882-1963)

Leesclub
Jezus van Nazaret - een mens als wij? van Roger Lenaers
We bespreken dit boek op donderdag 15 oktober 2015 om 20 uur in de Effatazaal.
Je bent van harte welkom, ook als je het boek niet las!
NIEUW

Film in Effata

NIEUW

Vanaf dit werkjaar starten we met een nieuw initiatief. Een drietal keer per jaar presenteren we een film
- op groot scherm - telkens met een maatschappelijk onderwerp.
De eerste keer kiezen we voor een Nederlandstalige film, die in Nederland onlangs op TV kwam.
Een aanrader.

“Burden of Peace” (2015) Werken voor vrede en mensenrechten, een loodzware last
Vrijdag 16 oktober 2015 om 20 uur in de Effatazaal (met korte inleiding - einde om 22 uur).
Organisatie: De Effatagemeenschap en mensen die solidair willen zijn met slachtoffers van rechteloosheid,
in Guatemala of waar ook ter wereld.

VORMING

Spiritualiteit van de redemptoristen (C.Ss.R.)

VORMING

De vormingsavonden voor het nieuwe werkjaar willen ons wat dichter brengen bij de
redemptoristen, hun spiritualiteit, hun stichter Alfonsus en de mensen om hem heen.
We willen verbinding zoeken tussen het levende erfgoed van de redemptoristen en de tijd
van nu. Wat dreef Alfonsus in zijn tijd om zich in te zetten voor de kleine mens en wat
heeft hij ons vandaag nog te bieden?
Op deze en op nog vele andere vragen kunnen we een antwoord zoeken in drie
vormingsavonden, telkens op dinsdag: 27/10/2015 - 26/01/2016 - 26/04/2016.
Enkele gedreven medewerkers van de redemptoristen willen ons hierbij helpen.
De eerste avond gaat door op dinsdag 27 oktober 2015 om 20 uur in de Effatazaal,
onder leiding van Eric Corsius.

Info-avond voor ‘Bouwkamp Congo 2016’
We willen graag van 4 tot 12 juli 2016 met een groep jongeren van 8 tot maximum 10 personen op
bouwkamp gaan naar Luozi. Ons doel is om samen met een plaatselijk bouwteam een atelier te bouwen
waar jongeren een opleiding kunnen volgen om houtbewerker te worden.
Je moet niet direct technisch aangelegd zijn. Er zijn verschillende manieren om je steentje bij te dragen.
De begeleiding van de Clemensactie is verzekerd.
Luozi gelegen aan de Congostroom is een zeer hartelijk plaats waar we goed worden verzorgd door de
plaatselijke gemeenschap, gedragen door twee enthousiaste redemptoristen.
Ben je 16 jaar of ouder dan ben je welkom, samen met je ouders, op onze info-avond op 17 oktober 2015
om 20 uur in de Effatazaal. We vertellen die avond over het project, de aanpak, het programma, de datum
en proberen op al jullie vragen te antwoorden.

Ook al aarzel je of twijfel je … je bent van harte welkom.

De prikbordkalender
OKTOBER 2015
Do.

01

20u00 Stuurgroep

Vr.

02

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

03

18u30 Effataviering

Ma.

05

20u00 Werkgroep POC - ‘Praktische Organisatie Concert’

Wo.

07

20u00 Tabormoment

Vr.

9

20u00 Repetitie Effatakoor + orkest
16u45 Meditatiegroep

Za.

10

18u00 Inzingen voor de viering
18u30 GEVI-gemeenschapsviering - Naamopgave van Linde

Wo.

14

20u00 Tabormoment

Do.

15

20u00 Leesclub: ‘Jezus van Nazaret - een mens als wij?’ van Roger Lenaers

Vr.

16

20u00 Film: ‘Burden of Peace’

Za.

17

Wo.

21

20u00 Tabormoment

Vr.

23

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

24

18u30 Effataviering

Di.

27

20u00 Vormingsavond 1: Spiritualiteit van de redemptoristen

Wo.

28

20u00 Tabormoment

Vr.

30

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

31

18u30 Effataviering

18u30 Effataviering
20u00 Info ‘Bouwkamp Luozi - Congo’

NOVEMBER 2015
Zo.

01

09u45 Effatakoor zingt viering in de gevangenis

Do.

05

20u00 Stuurgroep

Za.

07

18u30 Effataviering

Di.

10

20u00 Voorbereiding ‘Advent’

Wo.

11

20u00 Tabormoment

Vr.

13

20u00 Repetitie Effatakoor + orkest
16u45 Meditatiegroep

Za.

14

18u00 Inzingen voor de viering
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

