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Als je ooit
op zoek naar leven,
een plek vindt
waar mensen
- godvergeten ongeweten elkaar dragen,
weet dan, dit is Bethlehem
vandaag.
Als je ooit
een samenleven mag ervaren
waar de stomgemaakte stem krijgt
en de blinde uitzicht,
waar de kleingehouden mens
wordt grootgemaakt
en de verslaafde vrij,
weet dan:
hier staat de ster stil.
Als je ooit een mens ontmoet
die zich oefent in rechtvaardigheid,
en die vrede maakt
tot tweede natuur,
zeg dan maar:
hier komt iets van God tot leven.
En word dan even stil
bij dit gebeuren.
Zo stil als de ster.
Carlos Desoete

Dinsdag 16 januari 2017 - 20 uur
Voorbereiding “Vasten”

Een zalig, gezegend, hartverwarmend,
vredevol, en inspirerend 2018!
Moge Effata verder blijven groeien
op het tempo van Gods droom over ons.
Kome wat komt!
Van ❤ DANK aan allen die meegewerkt hebben
aan de advent, Magisch Borgwal, de kerstmarkt,
het kerstspel in de kerk van Vurste, de mooie kerststal in
de Parel, de kerstavondmaaltijd, de middernachtmis,
het ‘vroege’ zingen in de gevangenis, het kerstconcertje
in WZC Vulpia en de uitvaartliturgie van de schoonvader
van Ilse Spiloes, …
Welzijnszorg dankt voor de omhaling tijdens
de voorbije advent. Opbrengst: € 592.

Zaterdag 13 januari 2018 om 20 uur
Inleiding door en gesprek met Luc Maes over de structuur
en de inhoud van een Effataviering.

Duurzaam ontwikkelen.
Zaterdag 13 januari 2018 om 16 uur, 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.
In de eerste sessie van november maakten we kennis met
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de V.N.
Deze keer gaan we verder in op de talrijke ideeën die uit
de groep komen.
Het wordt een intensieve sessie waarin we elkaar
informeren, onze mening delen en luisteren naar elkaar.
Graag jouw aanwezigheid bevestigen aan
dirkdesmet1@telenet.be.

Leerhuis met Luc Maes woensdag 31 januari 2018 om 20 uur
Onder begeleiding van Luc lezen we samen het evangelie van één van de komende zondagen.
Samen met de deelnemers gaat hij op zoek hoe Gods verhaal met mensen verder gaat in het
spoor van Jezus. Allen welkom! Warm aanbevolen!

De prikbordkalender
JANUARI 2018
Do.

04

20u00 Stuurgroep

Za.

06

18u30 Effataviering - Driekoningen

Wo.

10

18u30 Tabormoment in FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum)

Vr.

12

20u00 Repetitie Effatakoor

~

Nieuwjaarsreceptie

16u00 Duurzaam ontwikkelen (Duurzame Ontwikkeling Doelstellingen)
Za.

13

18u30 GEVI-gemeenschapsviering
20u00 Gesprek met Luc Maes over een “Effataviering”

Di.

16

20u00 Voorbereiding ‘Vasten’
16u45 Meditatiegroep

Za.

20

18u30 Effataviering
20u00 Campagnefilm Damiaanactie

Wo.

24

20u00 Leesclub: ‘Van macht ontdaan’ van René Grotenhuis

Vr.

26

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

27

18u30 Effataviering

Wo.

31

20u00 Leerhuis 1/3 met Luc Maes

FEBRUARI 2018
Do.

01

20u00 Stuurgroep

Za.

03

18u30 Effataviering met kinderzegen … en pannenkoeken natuurlijk …

Vr.

09

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

10

18u30 GEVI-gemeenschapsviering

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Lichtmisviering met kinderzegen
Tijdens de viering op zaterdag 3 februari 2018
richten we onze aandacht en ons gebed
speciaal op de kinderen.
Ze zijn dus allemaal van harte welkom!!!
maandag 2 t.e.m. donderdag 5 april 2018
Effata gaat op vakantie naar OOSTDUINKERKE
in Jeugdherberg De Peerdevisser.
Binnenkort meer info!

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

M!F!F!T!D!M!V!C
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.
Je bent welkom …
ook als je het boek niet las!

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

