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Effatavieringen
Als Effatagemeenschap vinden wij het zeer belangrijk
samen te kunnen vieren, danken, zingen en bidden.
De viering op zaterdagavond om 18.30 uur is de kern van onze
gemeenschap. Jong en oud, klein en groot, gelovig of zoekend,
iedereen is er welkom. In onze gemeenschap zijn ook mensen
met een beperking van harte welkom; we passen onze viering
aan zodat het ook voor hen zinvol kan zijn.
Onze vieringen worden gedragen met en door de gemeenschap;
bij het voorgaan is er een samenwerking tussen priesters en
leken. De woorddienst kan je rustig beluisteren vanop je stoel,
voor de tafeldienst maken we een grote kring rond het altaar.
Na de communie nemen we de zitplaatsen opnieuw in;
nà de bezinningstekst kan elkeen woorden van dank,
een voorbede, een stil gebed vragen vanop zijn plaats.
Geef een teken en de micro komt tot bij jou.
We staan op onze weg, van zoekend en tastend geloven,
steeds open voor vernieuwing en verbinding.
Wil ook jij hierover mee nadenken, aarzel dan niet en
neem contact op met iemand van de Liturgiegroep.

Catechese, plechtige communie en vormsel
v

De Effatagemeenschap geeft reeds 15 jaar lang jonge mensen,
11-12 jaar, de kans hun engagement als jonge christen
voor de gemeenschap uit te spreken.
Ben ook jij 11-12 jaar en denk je eraan je plechtige communie
en vormsel te ontvangen binnen een hechte gemeenschap
dan ben je bij ons welkom.
In de maandelijkse bijeenkomsten, die we catechese noemen,
bereiden we samen met de jongeren dit scharniermoment
van hun leven voor.
We verwachten dat de jongens/meisjes in de maanden
augustus, september hun naam opgeven
aan één van de catechisten.
Zij kunnen hierover ook nog meer uitleg geven.
We wensen, zowel vanuit de Effata-stuurgroep als vanuit de Raad van Bestuur van de VZW Clemenspoort,
uitdrukkelijk te laten weten dat er op geen enkele manier rechtstreekse beelden (streaming) van de
vieringen zullen opgenomen/uitgezonden worden. We willen hiermee de privacy van iedereen respecteren.
Wel zullen er – af en toe – foto’s/heel korte filmpjes gemaakt worden. Ook de voorbije jaren was dit het
geval. Dit “multimedia materiaal” werd/wordt gebruikt voor de sociale media (website, facebook, …).
Degenen die niet wensen gefotografeerd/gefilmd te worden kunnen dit aangeven (via een formulier –
beschikbaar aan het onthaal).
Voor meer info: chr_vanlaere@skynet.be, 0486 47 56 78
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Receptie
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Alles voor allen
Een nieuwe catechismus
van Huub Oosterhuis

We bespreken dit boek op maandag 16 oktober om 20 uur.
Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen

dat ‘het christelijk geloof’ hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen
schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde.
Een grote liefde is een groot geloof.
In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het ‘Grote Verhaal’
van de Joodse en van de ‘messiaanse’ (‘oerchristelijke’) traditie, antwoorden te vinden op de
eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek-protestant.
Voor alle mensen van goede wil.
Meditatiegroep: STILTEDAG
Wanneer: woensdag 16 augustus van 9.30 tot 16.30 uur
Waar: Clemenspoort, Overwale 3/1, 9000 Gent
>>> meer info op onze website <<<

