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Een van de belangrijkste dingen bij communicatie is
horen wat niet wordt gezegd.
(Peter Drucker)
Zaterdag 9 december: Tweedehands boekenbeurs. Nederlandstalige boeken (romans,
kinderboeken, … (behalve encyclopedieën)) kunnen aan het onthaal afgegeven worden t.e.m.
zaterdag 25 november.
WINTERMARKT in CLEMENSPOORT
Op zaterdag 16 december 2017 staat de kerstmarkt op het programma.
Na de viering kan iedereen genieten van de kerstsfeer in de Clemenspoort.
Er zullen kraampjes zijn met allerlei hebbedingetjes;
eten en drinken zullen niet ontbreken
en uiteraard doet het koor zijn duit in het zakje.
Noteer deze datum alvast in je agenda, het wordt het zoveelste hoogtepunt in het werkjaar.
Wie graag zelf nog een kraampje wil verzorgen voor één of ander goed doel stuurt zo snel
mogelijk een mailtje naar Caië Smessaert: caie@telenet.be.
LEESCLUB
“Van macht ontdaan” - De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag
van René Grotenhuis
We bespreken dit boek op woensdag 24 januari 2018 om 20 uur in de Sarnellizaal.
Cordaid-man en betrokken katholiek René Grotenhuis zag over de hele
wereld vele geloofsgemeenschappen. Hij raakte onder de indruk van de
wereldwijde betekenis van de kerk. Vanuit dit perspectief schrijft hij met een
scherpe blik over de Nederlandse en Europese Kerk, vooral als instituut. Dit
boek is kritisch over de dominant westerse neo- liberale invloed op de kerk.
Het laat zien waar-om haar macht nu na 16 eeuwen echt voorbij is en dat er
een noodzakelijke afbraak van het instituut plaatsvindt. De kerk zal moeten
leren loslaten om uit de klem te komen.
Ondertussen zijn er opvallende tekenen van vernieuwing. Met het optreden
van Paus Franciscus is een niet-westerse en meer globale lijn ingezet waarin
het institutionele model wordt verlaten. Hij ziet voor de kerk eerder een rol als
veldhospitaal. Er wordt minder aandacht gevestigd op leerstelligheid en een
zuivere kerk, maar juist meer op de gemeenschap, de dialoog en
barmhartigheid.
René Grotenhuis (1951) studeerde systematische theologie aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Utrecht. Van 2003 tot 2013 was hij algemeen directeur van de katholieke
ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Sinds 2013 is hij als associate researcher verbonden aan de
Universiteit Utrecht. Hij schreef meerdere boeken op het terrein van internationale samenwerking.

De prikbordkalender
NOVEMBER 2017
Wo.

01

09u45 Effatakoor zingt viering in de gevangenis

Do.

02

20u00 Stuurgroep

Vr.

03

20u00 Edith Stein ontdekken

Za.

04

18u30 Effataviering

Di.

07

20u00 Voorbereiding ‘advent’

Wo.

08

18u30 Tabormoment in FPC

Do.

09

20u00 Op zoek naar de bronnen van de Clemenspoort

Vr.

10

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

11

Wo.

15

18u30 Effatakoor zingt viering in Sint-Lucas

Do.

16

20u00 De Andere Film: ‘In a Better World’

Vr.

17

20u00 Het Ongelooflijke Testament

Za.

18

Wo.

22

20u00 Kennismaking met christelijke meditatie

Vr.

24

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

25

18u30 Effataviering

Do.

30

20u00 Woorden spreken die blijven

16u00 Duurzaam ontwikkelen (Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen)
18u30 GEVI-gemeenschapsviering

16u45 Meditatiegroep
18u30 Effataviering

DECEMBER 2017
Vr.

01

Effatakoor viert Sint-Cecilia

Za.

02

18u30 Effataviering - 1ste zondag van de advent

Wo.

06

20u00 De eerste I-Talks

Do.

07

20u00 Stuurgroep

Vr.

08

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

09

14u00 Tweedehands Boekenbeurs & Posterbeurs
18u30 GEVI-gemeenschapsviering - 2de zondag van de advent

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Receptie

