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Je moet dit eens proberen:
op een dag in de week
sla je een maaltijd over:
je eet dus niets,
je moet dus ook geen eten klaarmaken en de tijd die daardoor vrijkomt
besteed je aan iets
waarvan je al jaren zegt dat het belangrijk is
maar waarvoor je gewoon geen tijd had
of maakte:
de lang beloofde brief,
het steeds maar uitgestelde bezoekje,
een half uurtje stilte en gebed, …
Gegarandeerd,
je dag wordt anders.
De kringloop van eten en hebben,
en de vrees van nooit genoeg
wordt plots doorbroken,
er is ineens een zee van tijd
voor wat echt belangrijk is.
Je voelt je herleven.

De opbrengst (€ 290) van de omhaling
tijdens de Nieuwjaarsreceptie geeft
Damiaanactie de mogelijkheid om zeker
5 tbc- en/of leprapatiënten te genezen.
Op 14 februari - ASWOENSDAG - begint de
voorbereiding op Pasen. De vastentijd is een
uitnodiging tot ‘bewuster’ leven.
Dit jaar hebben we als thema:

“Middenin de woestijn …
op zoek naar je diepste Bron!”
Noteer ook reeds in je agenda onze
bezinnings-week bij uitstek: GOEDE WEEK:
24 maart - 1 april 2018.

En na enkele uren
maandag 2 t.e.m. donderdag 5 april 2018
je maag begint te rommelen,
Effata gaat op vakantie naar OOSTDUINKERKE
dan mag je je verbonden voelen
met hen die deze dag ook niet gegeten hebben, We verblijven in Jeugdherberg De Peerdevisser
maar daar niet voor konden kiezen.
Alle info bij Sylvie.
Je moet het echt eens proberen.
Carlos Desoete

Inschrijven kan bij haar tot 1 maart.
sylvie.van.daele@telenet.be

CLEMENSDAG ZATERDAG 17 MAART 2018 ～ JUGEND-KLOSTER KIRCHHELLEN (D)

“Geroepen als getuigen van de Verlosser in een gewonde wereld”
Een uitnodiging tot bezinning, onderscheiding en vernieuwing
Welkom vanaf 10 uur. Om 10.30 uur opening van de dag met een feestelijke viering.
Daarna zal de inhoud van het laatste rondschrijven van het algemeen bestuur worden
gepresenteerd. Daarover wordt er met elkaar, op verschillende manieren, in gesprek
gegaan. Na een kort gebed wordt deze dag om 16.30 uur afgesloten.
We hopen dat Effata daar met zo veel mogelijk deelnemers zal vertegenwoordigd zijn.
Inschrijven kan op de lijst aan het Onthaal of via info@effata.be,
ten laatste tegen zaterdag 24 februari.

De prikbordkalender
FEBRUARI 2018
Do.

01

20u00 Stuurgroep

Za.

03

18u30 Effataviering met kinderzegen … en pannenkoeken natuurlijk …

Do.

08

20u00 Op zoek naar de bronnen van de Clemenspoort

Vr.

09

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

10

18u30 GEVI-gemeenschapsviering

Wo.

14

20u00 Aswoensdagviering

Za.

17

Wo.

21

15u00 Kennismaking met christelijke meditatie

Vr.

23

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

24

18u30 Effataviering - 2de zondag van de vasten

Wo.

28

20u00 Bijbel Discovery

16u45 Meditatiegroep
18u30 Effataviering - 1ste zondag van de vasten

MAART 2018
Do.

01

20u00 Stuurgroep

Za.

03

18u30 Effataviering - 3de zondag van de vasten

Ma.

05

20u00 Lopend Vuur: “Zijn mensen goed of kwaad?” - ‘De supersamenwerkers’

Wo.

07

20u00 Voorbereiding “Goede Week”

Do.

08

20u00 Verteltheater: Francesco

Vr.

09

20u00 Repetitie Effatakoor
16u00 Duurzaam ontwikkelen (Duurzame Ontwikkeling Doelstellingen)

Za.

10

18u30

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

GEVI-gemeenschapsviering - 4de zondag van de vasten

Verzoeningsmoment

-

1ste omhaling Clemensactie

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

M!F!F!T!D!M!V!C
“DE NACHT VAN DE BIECHTVADER” van Tomáš Halík
Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid
In dit boek reflecteert Halík met humor en mededogen op zijn talrijke gesprekken.
De hedendaagse crisis in het geloof, betoogt hij, leidt tot een dieper verstaan.
Bovendien leren we eruit dat iedere levende godsdienst een veranderende godsdienst is.

We bespreken dit boek op donderdag 17 mei 2018 om 20 uur.
Wil je dat de Effatagemeenschap allerlei activiteiten kan blijven financieren,
schrijf dan minstens één keer per jaar iets over op onze rekening, waarvoor dank.

Receptie

