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Femma Eversel brengt lichtjes van hoop!
Zoals bij alle verenigingen heeft corona ook een streep getrokken door de planning van
Femma. En ook bij hen blijft na een jaar de agenda leeg. Maar omdat er dan toch wat
licht verschijnt aan het eind van de tunnel, trokken De Femma-dames op pad en brachten
lichtjes van hoop en een positieve boodschap aan hun leden.

KERK OPEN
Ingevolge de coronamaatregelen blijft de deelname aan Misvieringen in de kerk beperkt tot
15 personen. Daarom zullen voorlopig nog geen vieringen plaats hebben in de kerk ook niet
in de Goede Week.
Voor individueel bezoek en gebed blijft de kerk wel geopend op zaterdag en zondag van 9 tot
16 uur. Bovendien zal op Witte Donderdag en Goede Vrijdag de kerk telkens geopend zijn
van 14 uur tot 19 uur.

PALMZONDAG
Op Palmzondag zullen gewijde palmtakjes ter beschikking zijn in de kerk. Deze zullen
coronaproof klaarliggen op een tafel vooraan in de kerk. Bij een bezoek aan de kerk kan een
eigen takje meegenomen worden. Misschien kan je ook een takje meenemen voor je buur,
kennis of familielid die niet in de mogelijkheid is om naar de kerk te komen?
Dit kan tussen 9 en 16 uur op Palmzondag 28 maart.

GOEDE WEEK
Ook op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zullen er geen Vieringen zijn in de kerk. Daarom
werd beslist om ook tijdens deze dagen de kerk open te houden voor individueel bezoek en
gebed. Dit kan van 14 uur tot 19 uur.
Wie op deze dagen toch wil deelnemen aan een Viering kan hiervoor terecht in de kerk van
Heusden-Centrum telkens om 18.30 uur. Hiervoor dient u zich wel vooraf in te schrijven in
het portaal van de kerk aldaar.

BROEDERLIJK DELEN
Tijdens de vastenperiode loopt ook nog de campagne van Broederlijk Delen. De volgende
dagen gaat u een enveloppe in de brievenbus vinden, waarmee u Broederlijk Delen kan
steunen. U kan gebruik maken van het overschrijvingsformulier om een storting te doen of u
kan de enveloppe met een geldelijke bijdrage deponeren in de groene brievenbus aan de
pastorij. Warm aanbevolen.

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
Er werd definitief beslist om deze vieringen uit te stellen tot in het najaar. Ondertussen
werden de data vastgelegd: de Eerste Communie zal plaats vinden op zondag 12 september
2021 en het Vormsel op zondag 3 oktober 2021.

