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Reiziger, sta stil en denk na. Het is later dan je denkt.
Ha

llo

Wie wil op zaterdagavond onze barvrouw, onze barman
zijn/worden???

Graag willen we een beurtsysteem opstellen om de cafetaria te bedienen op
zaterdagavond in de Clemenspoort nà de Effataviering, vanaf 19.30 tot 21.30

Wil jij één zaterdagavond, om de twee maand, in de bar staan en bedienen?
We helpen je opstarten volgens de methode: voordoen, meedoen en doen doen …
Bij het opstarten is er een vrijwilliger van Effata die je wegwijs maakt.
Je staat er dus niet alleen voor!
De cafetaria doen is een moment van contact met de bezoekers, een drankje - een babbel!
Als Effatagemeenschap zouden we heel blij zijn, indien jij in het beurtsysteem zou instappen.
Vele handen maken het werk licht en zorgt ervoor dat het niet altijd dezelfde mensen zijn die dat
met een groot hart doen.
Neem alvast contact op met Odette: 0497 18 80 18 of odette.soens@gmail.com.

De St uurgroep op Evaluat ie- e n
Planningsdage n in Dronge n.

10 van de 66 jongeren die tussen
2003 en 2019 hun Pl. C. deden in
de Effatagemeenschap waren
present op de Ontmoetingsdag.
Er zijn reeds 7 kinderen die in 2020 hun Plechtige Communie & Vormsel willen vieren
in de Effatagemeenschap. Wie er aan denkt om dit ook te doen laat dit zéker zo vlug
mogelijk weten aan Bernadette (0478 97 16 17).
Het concert met Willem Vermandere op 27 september in de Clemenspoort is
volledig uitverkocht! Er zijn dus géén kaarten meer te verkrijgen!

De prikbordkalender
JUNI 2019 2019
AUGUSTUS
Do.

01

20u00 Stuurgroep

Za.

03

18u30 Effataviering

Ma.

05

09u30 Stiltedag

Vr.

09

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

10

18u30 Effataviering - Doop van Johannes

Do.

15

09u45 Effatakoor zingt uitzonderlijk NIET in de gevangenis

Za.

17

18u30 Effataviering

Vr.

23

20u00 Repetitie Effatakoor

Za.

24

18u30 Effataviering

Za.

31

18u30 Effataviering

SEPTEMBER 2019
Do.

05

Za.

07

Ma.

09

Vr.

13

Za.

14

20u00 Stuurgroep
16u45 Meditatiegroep
18u30 Effataviering
19u30
11u00

Lezing door Ilse Kerremans
Effatakoor zingt ‘startviering’ van O.C. Br. Ebergiste te Vurste

20u00 Repetitie Effatakoor
16u00

Cel Duurzaamheid

18u30 GEVI-gemeenschapsviering - Startviering

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

M!F!F!T!D!M!V!C
“BOUW MIJN KERK WEER OP” van LUC MAES
We bespreken dit boek op maandag 14 oktober 2019 om 19.30 uur.
✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Op een dag in 1205 was Franciscus van Assisi aan het bidden in het
vervallen kerkje van San Damiano. Plots hoorde hij de woorden: ‘Bouw mijn
kerk weer op’.’Toen hij opkeek zag hij alleen Jezus aan het kruis. Franciscus
nam die woorden letterlijk en begon het kerkje van San Damiano te
restaureren. Hoe bouw je de kerk weer op? Franciscus ontving het antwoord
op die vraag: leven vanuit het evangelie, in het spoor van Jezus.
‘Bouw mijn kerk weer op’. Die woorden zijn vandaag meer dan ooit opnieuw actueel. In dit boek droomt Luc
Maes over de kerk van de toekomst. Hij luistert daarbij naar Gods woord in de evangeliën. Het Emmaüsverhaal uit het Lucasevangelie vormt de rode draad, en is de aanleiding om ook andere evangelieteksten te
verkennen. Elke tekst wordt gevolgd door een korte commentaar en een gebed.
Luc Maes is priester van het bisdom Gent. Na een leven in het onderwijs en in de parochiepastoraal
engageert hij zich nu vooral in Bijbelse leerhuizen, ook in Effata.

