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Danken is eventjes gelukkig worden om kleine en grote dingen,
om wat mensen voor elkander kunnen zijn,
om het diepe mysterie van het onuitsprekelijke goede in het leven!
VERBONDENHEID MET CONGO …
Bezoek zeker onze vernieuwde website www.clemensactie.be. Op dit moment is er het Clemensactieteam,
Pastoraalactieteam en het Congoteam. Drie groepen die elk hun steentje proberen bijdragen om onze
redemptoristen en hun medewerkers in Congo te ondersteunen. We zijn in volle verwachting van de start
van onze nieuwe materniteit in Mbazan Ngungu en leggen er ook de eerste steen voor de bouw van een
nieuwe lagere school. Onze drie naaiateliers zijn in volle actie. Binnenkort verschijnt er een nieuwe CD en
DVD van onze redemptoristenband in Congo, bestaande uit drie redemptoristen en een koor. Eigentijdse
muziek met sterk evangelisch geladen hoopvolle teksten.
Wil je graag meewerken of wil je graag een gift doen, neem dan contact op met Lieve Droogmans:
lieve.droogmans@gmail.com.

LEESCLUB - “Alles voor allen” - Een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis
We bespreken dit boek op maandag 16 oktober om 20 uur in de Sarnellizaal.
Je bent van harte welkom … ook als je het boek niet las!

DUURZAAM ONTWIKKELEN
Zaterdag 11 november om 16 uur in de Clemenspoort, zaal Seelos.
Denk je ook met passie en hoop over de toekomst? Vind je dat onze gemeenschap een rol heeft in de
duurzame ontwikkeling van de wereld, kom dan naar onze denkgroep.
We willen elkaar informeren en samen discussiëren op welke manier we vandaag reeds kunnen bijdragen
aan een betere toekomst.
Op deze eerste samenkomst bespreken we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de VN die
door 190 landen, waaronder België, werden onderschreven.
Graag op voorhand inschrijven bij dirkdesmet1@telenet.be.

Noteer in je agenda:
Zaterdag 9 december: Tweedehands boekenbeurs.
Nederlandstalige boeken (romans, kinderboeken, …
(behalve encyclopedieën)) kunnen aan het onthaal
afgegeven worden t.e.m. zaterdag 25 november.
Zaterdag 16 december: Kerstmarkt.
Na het succes van vorig jaar organiseert Effata terug
een kerstmarkt met kerstliederen gezongen door het
Effatakoor.

De officiële opening van de
Clemenspoort was een succes
met bijna 2 000 bezoekers.
Van harte bedankt!!!

De prikbordkalender
OKTOBER 2017
10u00 Opendeurdag Clemenspoort

Zo.

01

Do.

05

20u00 Stuurgroep

Vr.

06

20u00 Samenkomst geassocieerden

Za.

07

18u30 Effataviering - Viering pater Gaston & Naamopgave

Di.

10

20u00 Hoe vind je snel nieuwe vrijwilligers?

Wo.

11

18u30 Tabormoment in FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum)

Vr.

13

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

14

18u30 GEVI-gemeenschapsviering

Ma.

16

20u00 Leesclub: ‘Alles voor allen’ - Een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis

Di.

17

20u00 Pastoraalgroep

Za.

21

18u30 Effataviering met Eric Gruloos

Ma.

23

20u00 Communicatiegroep

Vr.

27

20u00

Za.

28

18u00 Dagsluiting in de ‘Parel’

Effata: Open Kooravond

16u45 Meditatiegroep
18u30 Effataviering

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 (tijdig afspreken met Chris Van Laere)

Do.

09

20u00 Op zoek naar de bronnen van de Clemenspoort

Vr.

10

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

11

16u00 Duurzaam ontwikkelen (Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen)
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

Receptie

Open Kooravond Effata
Zing je graag? Ontdek het plezier van samen zingen en kom kennis maken met ons koor!
Je bent van harte welkom op vrijdag 27 oktober om 20 uur in de Parel.

