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Effata-sym
mpathisant,
Beste E
n we je korrt op de ho
oogte houd
den van dee stand van
n zaken
Met deze nieuwsbrief willen
van hett project “V
Voskenslaa
an” …
as Guido’ss droom om
o op de site Vosk
kenslaan een
e
totaall nieuw pa
astoraal
Het wa
project op te starten … De
D laatste contracten
n heeft hij nog mee onderhan
ndeld …
We willlen in de geest van Guido
G
zijn d
droom verd
der realiseren.
Samen
n met de Paters Re
edemptorissten – de bouwheerr – willen we de ko
omende
maanden het proj
oject verderr concreet gestalte geven.
We willen jullie dan
d
ook via
a deze we
eg regelma
atig op de hoogte hoouden omttrent de
stand vvan zaken.
De starrtdatum – april
a
2017 – komt imm
mers steed
ds dichterb
bij.
De Effa
ata-stuurgrroep.
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Stand
d van zak
ken - bou
uwwerke
en


Werken zijn op schema:: betonplaa
at parking is gegoten
n en
stud
dentenhuissvesting zit al aan de
e tweede verdieping.
v



31 d
december 2016 word
den de werrken opgeleverd:
 Alles wat “vast”
“
is.
 3 maande
en voor meubels, gelu
uid, gordijn
nen, signalisatie, enzz. …samen
n met
verhuis.
1 ap
pril 2017 sttart het pro
oject als al les naar wens
w
verloo
opt.



Het volgen van de werken kan
k via de website va
an Effata: www.effata
w
a.be.
Om de twee weke
en (±) staa
an er nieuw
we foto’s op de home
epage: “Prooject Gent””.

Schem
ma van de
d nieuw
we site

He
elemaal links (grote g
grijze blok) = sporthal Hogeschhool
Helemaal rechts ond
deraan (rode blok) = oude kerkk
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Alle rode
e vakken omvatten
o
h
het “parelprroject” (= voorlopige
v
werktitel)

Beeld
d van het toekomstig
g woonproje
ect met links de oudee kerk
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Be
eeld van de
e nieuwe kkerk vanuitt het “Twee
ekerkenpleein”

Schema van
v kerk - onthaalruiimte - geb
bedsruimtee
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Ontha
aalfunctie
We wille
en een ope
en centrum
m zijn met o
o.a. veel aandacht vo
oor:
 Ontthaal met eenvoudige
e
e catering (tas koffie ?) voor pa
assanten, sstudenten, …
 Info
o en boekin
ngspunt
 Mob
biele boeke
enwinkel (i.s.m. Witte
em)
 Besschikbare ruimtes:
r
 Onthaal: max.
m
200 personen
p
 Vormingsllokalen: 1 x 40 en 1 x 50 perso
onen
 Lounge: 20
2 personen
 Bibliotheek en inspirratiecentru m: 15 pers
sonen

Mogeliijke denkp
pistes














Opsstart studenten- en jo
ongerenpasstoraal
Ietss doen mett kunst
Ope
en onthaal met catering: info en
n luisterend
d oor
Zorg
g voor cate
ering, vieringsruimte,, inspiratiecentrum en boekenw
winkel
Vrijw
willigersdu
uo’s
Warm onthaal van groep
pen
Con
ntact met de
d pastoralle activiteitten in
stad
d/bisdom/p
parochies/rreligieuzen
n/beweging
gen/…
Con
ntact met de
d andere partners op de site:
app
partemente
en, studentten, CAW, ateliers, … open avo
onden
Socciaal pastoraal: zorg voor
v
kwetssbare mensen …(inclusief woneen, CAW, …)
Dam
miaanactie
e, Clemens
sactie
Con
ncrete actie
es voor kw
wetsbare m
mensen in de
d stad
Een
n veilige ha
aven voor mensen
m
di e actief zijn in sociale
e netwerkeen
…
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Woon
ngemeen
nschap (s
stand va n zaken))
Reeds besproken
n:
 Opttie voor twe
ee gastenk
kamers
 Opttie voor 8 studio’s
s
 Opttie voor 6 apparteme
a
nten met tw
wee slaapkamers
 Opttie voor 1 apparteme
a
nt met drie
e slaapkam
mers
Nog terr beschikkiing :
 5 sttudio’s (600
0 à 650 eu
uro)
 1 ap
ppartemen
nt - 2 slaapkamers (750 euro)
 1 ap
ppartemen
nt - 3 slaapkamers (850 euro)

Interes
sse in een studio off appartem
ment?




Alle
e woonunitss hebben berging.
b
Er zzijn twee grote gemeenschapsrruimtes.
Inte
eresse?
Stuur een mailtje naar walter.vanw
w
wouwe@m
me.be
ten laatste teg
gen 15 okto
ober 2015..

Atelie
ers
Stand vvan zaken
 6 atteliers ter beschikking
b
g voor verh
huring
 Rich
htprijs is on
ngeveer 50
00 euro + sservicekos
sten
 Ree
eds 2 optie
es
 Alle
e suggestie
es zijn welk
kom van ge
eïnteresse
eerde bevriende partnners
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Pasto
orale spe
eerpunten
n:
evange
elische gem
meenschap
p van gem eenschapp
pen,
verdiep
pend,
labo,
zorgzaa
am …

Vierin
ng - gebe
ed

 O
Open morg
gen- en av
vondgebedd.
 O
Open houd
den van de
e vieringsruuimte
tijdens de dag voor de
d passantten.
 W
Wekelijkse
e Taborviering - Effatta.
 Meditatieg
groep - Effa
ata, mogeliijk met hog
gere
frequentie (wekelijks
s - dagelijkss).
 Effataviering - zaterd
dagavond..
 Koor - orke
est - Effata
a.
 Liturgiegro
oep.
 Eucharistie
eviering op
p zondag een op week
kdagen.

Vorming





arlijkse them
mavorming
gsavonden
n - Effata (d
dialoogavo
onden, enzz.).
Jaa
Lee
esclub - Efffata.
Ope
en houden inspiratiec
centrum vo
oor bezoek
kers en acttueel houd en van hett
aan
nbod - Effatta.
And
dere vormin
ngsimpulse
en voor miiddenveld,
zorg
g en onderrwijs rond verschillen
v
nde thema’s:
 O
Organisatie;
 S
Spiritualite
eit;
 ccommuniccatie (pasto
oraal team)).
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Volgende stappen
Op zaterdag 27 juni kwamen we samen met een 35-tal mensen (Effata, Redemptoristen) om verder na te denken over Guido’s droom (vervolg op eerste bijeenkomst
van 17 januari 2015). De stand van zaken en een aantal eerste denkpistes werden er
gepresenteerd.
Uit de vier werkgroepen kwamen heel wat praktische vragen en bemerkingen,
bezorgdheden, … die allemaal zullen meegenomen worden bij de verdere
uitwerking.
Vanaf april 2017 willen we van start gaan, maar we willen voldoende inlooptijd
nemen om Effata te laten ‘wennen’ aan het nieuwe project.
In de loop van september 2015 is er een studienamiddag voorzien met de stuurgroep
en Tom Callebaut, gespecialiseerd in de inrichting van religieuze ruimtes. Op basis
daarvan wordt verder de concrete inrichting van de vieringsruimtes bekeken.
Op zaterdag 21 november 2015 om 14u00 is er voor alle geïnteresseerden een
‘plaatsbezoek’ op de site Voskenslaan. Concrete info volgt.
Noteer nu reeds zaterdag 13 februari 2016 in je agenda. Om 14u00 starten we, in
opvolging van de voorbije denknamiddagen, de eerste werkgroepen op …
De stuurgroep blijft het project nauwgezet opvolgen en komt tweemaandelijks samen
om de concrete stappen verder te bespreken (praktische uitwerking).
De stuurgroep en de redemptoristen zullen ook samenkomen om hun pastorale
plannen en voorstellen op elkaar af te stemmen in november.
Het traject voor de woongemeenschap wordt opgestart.

WIE INTERESSE HEEFT OM MEE
TE WERKEN KAN HET
INTERESSEBLAD (zie bijlage)
INVULLEN EN BEZORGEN AAN
IEMAND VAN DE STUURGROEP
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