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Bij het begin van het 20ste werkjaar …

Doordenkertje
Wie dagelijks
vlijtig is als een bij
kracht heeft als een stier
werkt als een paard
en ’s avonds moe is als een hond
moet dringend
naar een dierenarts.
Het zou kunnen
dat hij een ezel is.

Effata begint inderdaad aan zijn 20ste werkjaar in de Stropkaai 38B
bij de Broeders van Liefde te Gent. Waarvoor onze dank.
In die tijd hebben we kunnen vaststellen dat steeds meer en meer
mensen zich thuis voelen in onze gemeenschap.
Er wordt voortdurend gesleuteld om de werking te verbeteren.
De stuurgroep was in de maand juli drie dagen samen om te
evalueren en te plannen.
We hebben dan ook een jaarkalender vol grote en kleine plannen:
van dank om het verleden,
van vreugde om het leven,
en van geloof in de toekomst.

Kome wat komt!
Ongelooflijk maar waar!!!
De ballon van Nick is niet minder dan 251 km ver geraakt, nl. tot in Remagen (Duitsland).
Meer info op onze website.

Christmas Carols in Effata
Op zondag 20 december 2015 ben je vriendelijk uitgenodigd op ons kerstconcert ‘Christmas Carols’.
Dit concert start om 17 uur in onze kapel aan de Stropkaai. Nadien is er een receptie in de zaal.
Wie graag wil meezingen in het koor is van harte welkom. De eerste repetitie is voorbij,
maar je kan nu zeker nog aansluiten. De repetities liggen op de 2de en 4de vrijdag
van elke maand. Omdat we een vrij nieuw repertorium willen brengen, plannen we een
‘koornamiddag’ op zondag 20 september van 14 tot 17 uur.
Dit is tevens de laatste datum waarop nieuwelingen kunnen aansluiten.
Mocht je van jezelf vinden dat je echt niet kan zingen maar zou je graag meewerken
aan de praktische kant van het concert (bindteksten, flyers, affiches)
dan zien we je even graag komen. Hiervoor plannen we een vergadering op
maandag 5 oktober om 20 uur in de Effatazaal..
Wie op de één of andere manier wil helpen (koor of werkgroep) kan een mailtje sturen naar:
ilse.spiloes@telenet.be of naar info@effata.be
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Zang en orkest voor de viering

NIEUW

Vanaf dit werkjaar willen we de GEVI nog wat muzikaler maken:
voor elke viering (2de zaterdag van de maand) gaan we een klein half uurtje ‘inzingen’.
Het orkest zal ook aanwezig zijn.
We musiceren tussen 18 en 18.25 uur zodat de viering op het gewone uur kan starten.
We gaan van start met dit initiatief op zaterdag 12 september om 18 uur. Graag tot dan!
Woensdag 9 september 2015 om 11 uur: verrijzenisviering van Denise Van Speybroeck (moeder van Tom
Vermeir) in de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jankerk (Ooidonkdreef) te Bachte-Maria-Leerne.
We bieden Tom en zijn familie onze christelijke deelneming aan.

De prikbordkalender
SEPTEMBER 2015
Wo.

02

20u00 Tabormoment

Do.

03

20u00 Stuurgroep

Za.

05

18u30 Effataviering

Wo.

9

20u00 Tabormoment

Vr.

11

11u00

Effatakoor zingt ‘startviering’ van O.C. Br. Ebergiste te Vurste

20u00 Repetitie Effatakoor + orkest
16u45 Meditatiegroep

Za.

12

18u00 Inzingen voor de viering
18u30 GEVI-gemeenschapsviering - Startviering

Wo.

16

20u00 Tabormoment

Za.

19

18u30 Effataviering

Zo.

20

14u00 Koornamiddag (tot 17u00)

Di.

22

20u00 Liturgiegroep

Wo.

23

Vr.

25

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

26

18u30 Effataviering

Wo.

30

20u00 Tabormoment

20u00 Tabormoment
20u00 Bijbelse Parels in Lochristie

OKTOBER 2015
Do.

01

20u00 Stuurgroep

Za.

03

18u30 Effataviering

Ma.

05

20u00 Werkgroep POC - ‘Praktische Organisatie Concert’

Wo.

07

20u00 Tabormoment

Vr.

9

20u00 Repetitie Effatakoor + orkest

Za.

10

16u45 Meditatiegroep
18u30 GEVI-gemeenschapsviering - Naamopgave

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

Wie in 2016 zijn/haar Plechtige Communie wil doen in de Effatagemeenschap,
laat dit zéker zo vlug mogelijk weten aan Bernadette.

