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Als achterom kijken je pijn doet en vooruit kijken je bang maakt,
kijk dan naast je … ik ben er.
Middenin de woestijn … op zoek naar je diepste Bron!
De veertigdagentijd die wij met Aswoensdag begonnen zijn, is een voorbereiding op het komende
paasfeest. Middenin de woestijn … die plek van dorheid, leegte, twijfel …
net als Hij op een keerpunt staan. De verleiding is groot om te gaan voor eigenbelang:
mijn plek, mijn portemonnee, mijn invloed … Net als Hij ‘neen’ zeggen en kiezen voor een weg
ten leven: leven vanuit de Bron … mijn diepste levensbron overwoekerd door zoveel …
Dus: opdelven die Bron!

Goede Week
24 maart - 1 april

Je wordt van harte uitgenodigd om van de Goede Week een feestweek te maken: met momenten
van rust en bezinning, met momenten van intens samen vieren en vooral door samen de doorgang
naar Pasen te maken. Hou deze week vrij!!!
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn telkens om 20 uur.
Voor de Goede Vrijdagviering vragen we jullie om een bloem mee te brengen.
Clemensactie en Effata zetten hun schouders onder de bouw van een nieuwe lagere school
in Mbanza Ngungu
De armoede in Congo is bikkelhard. De kinderen
betalen hiervoor als eerste de rekening. Tegelijk is
goed onderwijs zeer belangrijk om de cirkel van de
armoede te doorbreken. De Clemensactie wil
samen met de redemptoristen en hun medewerkers
een lagere school bouwen waar 180 kinderen
zullen kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst.
Voor de bouw van de eerste drie klassen en de
inrichting van de klassen zijn we op zoek naar
27.475 euro. De school zou worden geopend op 1
september 2018. Alle hulp is van harte welkom.
Meer info over de Clemensactie:
www.clemensactie.be
of walter.vanwouwe@me.com, 0494 52 99 58.

Omhalingen op zaterdag 10 en 24 maart.
Leerhuis met Luc Maes - woensdag 14 maart 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
MAART 2018
Do.

01

20u00 Stuurgroep

Za.

03

18u30 Effataviering - 3de zondag van de vasten ~ Uitleg over project Clemensactie

Ma.

05

20u00 LopendVuur: “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

GEVI-gemeenschapsviering - 4de zondag van de vasten

Verzoeningsmoment

-

1ste omhaling Clemensactie

18u30 Tabormoment in FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum)

Wo.

14

Vr.

16

Za.

17

Ma.

19

19u30 LopendVuur: “Is de mens slecht?”

Wo.

21

20u00 Poortgesprek met ‘De Ark Gent’

Vr.

23

20u00 Repetitie Effatakoor

20u00 Leerhuis 2/3 met Luc Maes
20u00 Karin Tanghe en Ann Lemaitre brengen Franse chansons
CLEMENSDAG in Jugend-Kloster Kirchhellen (D)
18u30 Effataviering - 5de zondag van de vasten

16u45 Meditatiegroep
Za.

24

18u30

Effataviering - 6de zondag van de vasten - Palmzondag

2de omhaling ‘Clemensactie’

Di.

27

20u00 De Andere Film

Do.

29

20u00 WITTE DONDERDAGVIERING

Vr.

30

20u00 GOEDE VRIJDAGVIERING

Za.

31

20u00 PAASZATERDAGVIERING

Breng je een bloem mee voor de kruisverering?

APRIL 2018
Zo.

01

09u45 Effatakoor zingt ‘paasviering’ in de gevangenis (Nieuwe Wandeling)

Ma. 02 - Do. 05 Effata gaat op vakantie naar “Oostduinkerke”
Do.

05

14u00 De teksten van ‘Edith Stein’ ontdekken

Za.

07

18u30 Effataviering - We herdenken onze overledenen

Do.

12

20u00 Stuurgroep

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen
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