Week 2021-15
KWB – paasactie
© Rudi
Voor het tweede jaar op rij kon
de KWB de traditionele Mis
met paasontbijt op Paasdag niet
organiseren wegens corona.
Ook voor KWB is het dan een
kwestie van aanpassen en
vindingrijk zijn om toch in
contact te blijven met de leden.
Daarom kregen alle leden een
bezoek van een wijkmeester,
die samen met de Raak een
paaspakket, met paasbloemen
en eitjes, aan de deur afleverde.
Dit werd ten zeerste
gewaardeerd door de leden.

SAMANA – paaswens
© Mieke
Ook het bestuur van Samana Eversel
heeft tijdens de paasdagen al haar leden
een paasbezoekje gebracht. Gezien de
blijvende maatregelen bleef het beperkt
tot een veilig deurbezoek. Met een
babbel, een geschenkje en een paaskaartje
deden e bestuursleden weer een dankbare
glimlach verschijnen op de gezichten van
de leden.

Vooraf werden vele paaskadootjes
gemaakt om aan de leden te bezorgen.

SAMANA – op wandel

Het bestuur van Samana
Eversel ging op een
zonovergoten dag einde maart
op stap. De bestuursleden
namen stenen mee die ze mooi
versierd hadden en lieten die
langs de wandelweg achter.
“Wie zoekt die vindt”, was het
moto! En inderdaad, wie ze
vindt, mag ze ook houden. Het
werd een fijne, ontspannende,
mooie namiddag voor de
deelnemers, maar jammer
genoeg moesten ze zich
omwille van corona weer in
groepjes van 4 splitsen.
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BROEDERLIJK DELEN
Zoals vorig jaar waren er ook dit jaar geen omhalingen of bloemenverkoop in de kerk. Ook de
omhaling met enveloppes huis-aan-huis kon eveneens niet doorgaan. Daarom werd er
opgeroepen om de omslag van Broederlijk Delen zelf te gaan deponeren in de brievenbus van
de pastorie. Door heel wat parochianen werd hieraan gevolg gegeven. Namens de organisatie
van Broederlijk Delen: dank aan allen die alzo een bijdrage hebben geleverd. Het is wel nog
steeds mogelijk om een bijdrage te leveren via overschrijving op rekening nr. BE12 0000
0000 9292 van Broederlijk Delen. Doen!

