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Ik zou zo graag
zo dicht bij mensen zijn als Hij …
… zo mild zijn als Hij,
met de vinger in het zand schrijven
in plaats van mensen met de vinger te wijzen
… zo stil als Hij,
kunnen leven vanuit een bestendige,
inwendige rust, een biddende vrede
… zo verontwaardigd als Hij,
zich daadwerkelijk ergeren aan onrecht
en zich geriskeerd inzetten voor zijn diepste overtuiging
… zo gegeven als Hij,
zonder voorwaarde, zonder voorbehoud,
zo gratis als een genade, een goddelijke ontmoeting
… zo tactvol als Hij,
delicaat als tegenover de vrouw aan de Jakobsput,
fijngevoelig als tegenover Maria Magdalena
… zo genezend als Hij,
helen en heilzaam zijn voor duizenden mensen
die pijn hebben van binnen en van buiten …
… ik zou zo graag
een zegen zijn voor mensen.
(Ward Bruyninckx))

Zaterdag 1 oktober
tijdens de viering van 18.30 uur
NAAMOPGAVE van
TIEBE, TIM en TIEBE.
Leerhuisavond met Luc Maes (pr)
Dinsdag 4 oktober om 20 uur.
Allen welkom! Warm aanbevolen!
Vrijdag 14 oktober
of

zaterdag 15 oktober
om 20 uur.
We nodigen je van harte uit op één
van onze kennismakingsavonden
waarop we het nieuwe project
“Clemenspoort” willen voorstellen.
Je kan ons laten weten wanneer je
komt door een mailtje te sturen naar
agnes.vandensteen@skynet.be

of bellen naar 0494 16 91 70.

Leesclub
Een nieuwe aarde
van Eckhart Tolle
We bespreken dit boek op
donderdag 20 oktober 2016
om 20 uur in de Effatazaal.
Je bent welkom … ook als je het
boek niet las!

Warme oproep
Mensen gelukkig maken, het is allemaal ons doel. Daarom gaat Elien met een mini-team
1x/maand een aantal bewoners uit Vurste halen om hen een Effataviering te laten meemaken.
Haar mini-team is echter dringend aan uitbreiding toe!
Ben jij iemand die haar zou kunnen helpen, al was het maar 2x per jaar?
Contacteer haar dan zo snel mogelijk via
elienvanderhaegen@hotmail.com voor meer info …
… en geniet van de bewoners hun vrolijke gezichten tijdens deze ritten.

De prikbordkalender
OKTOBER 2016
14u00 Begijnhofgroep
Za.

01

16u45 Samenkomst van Plechtige Communicanten
18u30 Effataviering - Naamopgave van Tiebe, Tim en Tiebe

Di.

04

20u00 Leerhuis met Luc Maes

Wo.

05

20u00 Tabormoment

Do.

06

20u00 Stuurgroep

Za.

08

Wo.

12

18u30 Tabormoment in FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum)

Vr.

14

20u00 Kick-Off

Samenkomst ‘geassocieerden’ in Bochum (D)
18u30 GEVI-gemeenschapsviering

16u45 Meditatiegroep
Za.

15

18u30 Effataviering
20u00 Kick-Off

Wo.

19

20u00 Tabormoment

Do.

20

20u00 Leesclub: ‘Een nieuwe aarde’ van Eckhart Tolle

Za.

22

18u30 Effataviering

Ma.

24

20u00 Voorbereiding ‘Advent’

Wo.

26

20u00 Tabormoment

Vr.

28

20u00 Koorrepetitie

Za.

29

18u30 Effataviering

NOVEMBER 2016
Di.

01

09u45 Effatakoor zingt viering in de gevangenis

Do.

03

20u00 Stuurgroep

Vr.

04

20u00 Samenkomst ‘geassocieerden’

Za.

05

18u30 Effataviering

Wo.

09

18u30 Tabormoment in FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum)

Vr.

11

20u00 Koorrepetitie

Za.

12

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. MAART staat op de homepage van onze website
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