Week 2021-14
PASEN EN WIJWATER
Ondanks er geen Vieringen waren, hebben velen tijdens de Paasdagen toch een bezoek
gebracht aan onze kerk en er even gebeden. Zo kon er in de Goede Week en met Pasen
gebeden en meegeleefd worden met het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Met
palmzondag waren er palmtakjes ter beschikking en met Pasen kon er wijwater meegenomen
worden. Er zijn wel nog steeds flesjes met wijwater vooraan in de kerk ter beschikking.
KERK OPEN
We willen er ook nog aan herinneren dat er elke donderdagavond om 18.30 uur een
Misviering is in onze kerk (beperkt tot 15 aanwezigen).
Tijdens het weekend is en blijft de kerk op zaterdag en op zondag geopend van 9 uur tot 16
uur voor individueel bezoek en gebed.
PAPIEROPHALING
Zaterdag 10 april vanaf 9 uur: ophaling van papier en karton door de scouts. Zij danken u nu
al voor het tijdig en keurig klaarzetten.
KWB - PAASWANDELING
© KWB
Nog tot en met zondag 18 april kan
iedereen deelnemen aan een
Paaswandeling, georganiseerd door
onze KWB in de bossen van Eversel.
De wandeling start op de parking van
St.-Baaf. Scan er de QR-code en volg
de route op je smartphone (de route is
ook bewegwijzerd). Zo kan je met je
smartphone in de hand in
(gezins)bubbel op pad gaan.
Onderweg kom je kleurige,
fantasievolle borden in paasthema tegen. Daarop staat een QR-code. Wanneer je die scant,
hoor je een deel van het verhaal ‘De paashaas is verdwenen’.
“Aan elk fragment is ook een opdracht of vraag gekoppeld. Aan jou en je bubbel om ze tot
een goed einde te brengen en zo de paashaas te vinden.
Tijdens de wandeling van +/- 4 kilometer kan je kiezen uit twee verhalen: Eentje voor min 8jarigen, en eentje voor kinderen van 8 jaar en ouder. Je kan ze uiteraard ook allebei
beluisteren.”
Het zijn leuke en grappige verhalen die je fantasie prikkelen. De opdrachten en vragen zorgen
voor actie en maken het nog leuker. Perfect voor kinderen dus, maar ook als volwassene
beleef je er ongetwijfeld veel plezier aan!
Er zijn bovendien mooie prijzen te winnen: onderweg kom je Paaseieren tegen met een letter
op. Verzamel deze letters en vind het woord. Je kan de oplossing in de brievenbus steken
(Rykers Rudi Bovenstraat 44) met vermelding van je naam en adres.
Deelname is gratis.

