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Ieder mens krijgt de kans
iemand gelukkig te maken,
al was het maar
met een vriendelijke glimlach,
een fijnzinnige attentie,
een graag gedane dienst,
een oprechte belangstelling.
Zo kunnen we de vreugde ervaren
zon te brengen in iemands leven.
(naar Valeer Deschacht)

MUZIEKGROEP

P
r
o
f
i
c
i
a
t

L
I
N
D
E

‘Muzikale vergadering in Effata’

MUZIEKGROEP

Deze maand willen we graag samen komen met iedereen die een muzikale inbreng wil doen.
Heb je ideeën rond nieuwe liederen, ben je in het bezit van partituren of ben je een zuivere
‘muziekleek’ die graag wil meezoeken naar muziek die binnen onze groep past?
Wie je ook bent en welke muzikale achtergrond je ook hebt, wees welkom op donderdag 19 mei
om 20 uur in de Effatazaal aan de Stropkaai. Indien je er niet bij kan zijn maar je hebt toch
suggesties, stuur dan een mailtje naar Hilde (hivalys@gmail.com), Lut (moetjeloetje@hotmail.com)
of Ilse (ilse.spiloes@telenet.be).
M!f!f!t!d!m!v!c!
Hoog tijd voor een andere God
van Roger Burggraeve
We bespreken dit boek op
donderdag 26 mei 2016
om 20 uur in de Effatazaal.

Velen onder ons zijn opgegroeid met een welomschreven
godsbeeld, dat eigenschappen meekreeg als almachtig, hoog
verheven en alwetend. Ook de Bijbelverhalen intrigeerden ons
als kind. Zoveel jaren later is die god een stille dood gestorven
en wordt de Bijbel geklasseerd als een verhalenbundel uit onze
kindertijd. Tegen de stroom in haalt Roger Burggraeve die
vergeelde histories van onder het stof. Hij gaat op zoek naar de
verborgen rijkdom van die aloude teksten.

Iedereen is van harte welkom, ook als je het boek niet gelezen hebt!!!
Oproep van broeder Willy
Hij doet terug een beroep op de Effatagemeenschap om een container te helpen vullen.
Zag je tijdens de paaskuis bruikbaar gerief dat je zelf niet meer nodig hebt: kledij, lakens, dekens,
huishoudgerief, speelgoed, schoolgerief, conserven, …?
Dit alles verzamelen we na elke viering in de inkom aan de Effatazaal
of na een telefoon op 0496 25 48 07 (Fons).

Zondag 26 juni 2016 - Ontmoetingsdag
We sluiten dan het werkjaar af met de viering om 10.30 uur. Daarna aperitief, een gezellige BBQ
met groentjes, sausjes, aardappelsalade, enz. én een groots dessertenbuffet.
Méér info in onze volgende nieuwsbrief.

De prikbordkalender
MEI 2016
Di.
Wo.

03
04

20u00 Stuurgroep
18u30

Vormselviering van MPI GO! De Oase
Repetitie koor om 18u00

20u00 Géén Tabormoment
Za.

07

18u30 Effataviering

Wo.

11

20u00 Tabormoment

Do.

12

20u00 Fundraisinggroep Clemenspoort

Vr.

13

20u00 Repetitie Effatakoor
14u00 Bezoek nieuw project ‘Clemenspoort’ in de Voskenslaan

Za.

14

15u30 Breed overleg over het nieuw project ‘Clemenspoort’ in de Effatazaal
18u30 GEVI-gemeenschapsviering - Pinksteren

Zo.

15

09u45 Effatakoor zingt viering in de gevangenis

Di.

17

20u00 Onthaalgroep Clemenspoort

Wo.

18

Do.

19

20u00 Tabormoment
20u00 Bijbelse Parels in Wachtebeke
20u00 Muziekgroep
16u45 Meditatiegroep

Za.

21

18u30 Effataviering
20u00 Voorbereiding ‘Jongerenmoment’ op de ‘Ontmoetingsdag’

Wo.

25

20u00 Tabormoment

Do.

26

20u00 Leesclub: ‘Hoog tijd voor een andere God’ van Roger Burggraeve

Vr.

27

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

28

18u30 Effataviering

JUNI 2016
Wo.

01

20u00 Tabormoment

Do.

02

20u00 Stuurgroep

Za.

04

18u30 Effataviering

Wo.

08

20u00 Tabormoment

Vr.

10

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

11

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

De kalender t.e.m. augustus staat op de homepage van onze website
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