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ZALIG PASEN - paaswens
© internet
Pasen is lente, een blije dag om te vieren.
Het leven begint altijd opnieuw, want de
dood heeft niet het laatste woord.
Vandaag schuift God de steen opzij, die
ons belet om echt te leven. In Jezus
overwint immers het leven.
God noemt ons bij onze naam en zal ons
altijd een nieuwe toekomst geven.
Parochie Eversel wenst iedereen een
zalig Paasfeest!

KLOKKEN LUIDEN
Op vraag van de Belgische bisschoppen zullen op Paasdag om 12 uur de klokken in alle
parochies luiden. Het is een dankbetuiging aan al diegenen die in de zorg werken en een
herinnering aan al de overledenen ingevolge corona.
Ook in Eversel zullen dan om 12 uur de klokken luiden.

GOEDE WEEK
Wij vieren deze week de Goede Week. Zoals reeds meegedeeld zal er nu op Witte Donderdag
en Goede Vrijdag 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 op die dagen van 14
uur tot 19 uur.
Op Paasdag kan er ook wijwater afgehaald worden. Het wijwater is coronaproef in
kleine flesjes voorzien, die zo mogen meegenomen worden.
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. Dit kan ook voor de Vieringen van het paasweekend.

PALMTAKJES
Op Palmzondag werden doorlopend palmtakjes afgehaald in de kerk, waardoor de
voorraad al snel uitgeput was. Daarmee heeft Pater Frans bijkomend palmtakjes
gezegend. Deze zijn de volgende dagen nog beschikbaar in de kerk. De kerk is open op
donderdag- en vrijdagnamiddag en op zaterdag en zondag de ganse dag.

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN
Laten we, voor zo ver als mogelijk, gebruik maken van de middelen die via televisie, radio en
sociale media ter beschikking worden gesteld om deze week de Diensten mee te volgen en te
bidden. Zie hierover het bericht onder het Federatienieuws met duiding bij deze Vieringen.

OMHALING BROEDERLIJK DELEN
De vorige dagen hebt u een groene omslag in je brievenbus gevonden. Normaal zou deze door
de medewerkers van de parochie opnieuw opgehaald worden. Gezien de coronamaatregel zal
dit niet gebeuren. U kan zelf een bijdrage in deze omslag stoppen en deze dan in de
brievenbus (groene bus!) van de pastorij (Everselkiezel 90) gaan steken. Het is ook
mogelijk om met het overschrijvingsformulier een bijdrage te storten op nr. BE12 0000 0000
9292 van Broederlijk Delen.
Laten we er een echt “broederlijk delen” van maken. We kunnen als christenen niet onberoerd
blijven bij de nood in de wereld.

GELUKKIGE VERJAARDAG
Op vrijdag 2 april verjaart Louis Vangeel van de P. Beckersstraat. Hij wordt dan 90 jaar en
woont nog steeds thuis. Hij is momenteel onze 11de oudste parochiaan.
Als parochie willen wij ons alsnog aansluiten bij de talrijke gelukwensen die hij zal mogen
ontvangen van familie, buren, vrienden…. Moge Louis nog lang gelukkig en in goede
gezondheid tussen ons blijven.

BLOEDGEVEN RODE KRUIS
Op dinsdag 6 april organiseert het Rode Kruis een bloedinzameling in St.-Baaf, vanaf 17.30
uur tot 20 uur. Iedereen is er van harte welkom, zowel de traditionele bloedgevers als
diegenen die voor de eerste maal willen bloed geven. Gewoon doen! Het Rode Kruis dankt u
van harte.

