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PAROCHIENIEUWS EVERSEL
VORMSEL
Zondag a.s. 3 oktober zullen in een speciale Eucharistieviering om 9 uur 18 jongens en
meisjes uit onze geloofsgemeenschap gevormd worden door pastoor- moderator Guido
Dewaegeneere. Deze 18 jongens en meisjes zijn:
Ben Baerts
Laura Balette
Lara Blanchard
Iliana Ciamarra
Liesl Claes
Mathise Custers
Maxime Denhaene
Noah Fagard
Maya Frederix
Nathan Froyen
Seth Heyligen
Bo Nijsten
Liam Plessers
Kjaro Schroyen
Bram Swinnen
Emile Tarallo
Lotte Vandebroek
Hanne Verpoorten
Het is een bijzonder moment in het leven van deze jonge mensen en hun ouders. Laten we op
deze feestelijke dag samen met hen bidden tot de H. Geest. Moge zij in hun verdere leven
licht en vreugde, vrede en hoop, liefde en warmte ervaren. Moge zij blije getuigen worden
van Jezus, de Heer.
Vandaag woensdag 29 september komen zij in de kerk samen voor een laatste voorbereiding.
Aan alle vormelingen en hun ouders een dikke proficiat ! Ook proficiat en dank aan onze
catechisten Evelyne, Danitja en Nadine , die het voorbije jaar, ondanks de onderbreking
wegens corona, deze jongeren hebben begeleid in de voorbereiding; en dank aan allen die
deze vormselviering met mooie versiering en muziek mee helpen verzorgen.

H. BAVO
Vrijdag 1 oktober a.s. vieren we het feest van de H. Bavo, 2de patroonheilige van onze
parochie. Op zaterdag 2 oktober wordt de Mis van 19 uur opgedragen ter ere van de H. Bavo.
Komt u ook mee vieren?

BLOEDGEVEN RODE KRUIS
Op dinsdag 5 oktober 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.

FEMMA – opruimactie

© Rita
Ook onze dames van Femma staken op zaterdag 18 september de handen uit de mouwen
tijdens nationale actie “Mooimakers”. En ze hadden inderdaad heel wat werk in een
aantal straten. Maar het was met plezier gedaan want het gebeurde trouwens ook onder
mooi weer.

HERABONNERING PAROCHIEBLAD
De herabonnering op het parochieblad “Kerk en Leven” is weer gestart. Lees hierover méér in
het artikel onder het federatienieuws. Ook dit jaar zullen onze wijkverantwoordelijken alle
abonnees bezoeken. We vragen om zoveel mogelijk de betaling te regelen via
overschrijving op rekening nr. BE41 7351 1716 8510 van “parochie Eversel”, met
vermelding van naam en “abonnement 2022”. Je kan het ook regelen door betaling in
contanten bij de wijkverantwoordelijke of in de pastorie (telkens op donderdag tussen 9 en 10
uur). De bijdrage voor het ganse jaar 2022 bedraagt 42 euro. Wie wil steunen, kan ook betalen
voor een “steunabonnement voor een bedrag van 50 euro. We zouden graag alles binnen
hebben voor eind oktober. Van harte dank aan alle medewerkers.

