PAROCHIENIEUWS EVERSEL
ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN
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Maandag 1 november vieren we Allerheiligen. In onze kerk zal er een Misviering zijn op
zaterdagavond 30 oktober om 19 uur. Wie op zondag 31 oktober, of met Allerheiligen
maandag 1 november, of met Allerzielen dinsdag 2 november, een Misviering wil bijwonen,
kan hiervoor terecht in één van de andere kerken van onze federatie. Zie hiervoor de uren van
de Misvieringen op blz. 4
Op maandag 1 november komen we om 14 uur samen op het kerkhof voor een gebed,
bijzonder voor hen die het voorbije jaar zijn overleden; we vragen eveneens de zegen
over de graven. Komen wij met velen mee bidden tijdens deze gebedsstonde?

KERK OPEN
Zoals elke zondag blijft onze kerk open op zondag 31 oktober. Ook op maandag 1 november,
Allerheiligen, zal de kerk geopend zijn (van 9 uur tot 18 uur). Wie even wil komen bidden of
tot rust komen, kan er terecht. Misschien even binnen springen na een kerkhofbezoek? Er zal
aangepaste muziek met mooie teksten zijn in het teken van Allerheiligen / Allerzielen.

PAROCHIEBLAD
De periode voor de herabonnering op het parochieblad “Kerk en Leven” loopt ten einde. Wie
nog niet vernieuwde, kan dit alsnog doen door storting van 42 euro op rekening nr. BE41
7351 1716 8510 , van “parochie Eversel”. We danken allen die het abonnement vernieuwden
en we hopen dat zij wekelijks hun weg blijven vinden in het lezen van het parochieblad. Ook
van harte dank aan alle medewerkers, die voor de herabonnering zorgden.

KWB - griezeltocht
Van 28 oktober tot 14 november kan iedereen deelnemen aan de griezeltocht van KWBEversel. Het vertrek is voorzien op de parking van St Baaf. Aan het vertrekpunt hangen
enkele posters. Scan eenvoudig de QR-code en vervolg de tocht via je smartphone. Onderweg
kom je nog affiches tegen. Scan ook hiervan de QR-code en luister naar een mooi verhaal,
verteld door Dimitri Leue. Je kan ook eenvoudig de voorziene bewegwijzering volgen. Deze
tocht is toegankelijk voor rolstoelen en buggy's.
Er zijn twee verhalen. Eentje voor min 10- en eentje voor plus 10-jarigen.
Bovendien mag iedereen zich verkleden in een griezel. Maak hiervan een mooie foto en stuur
deze naar kwbeversel@gmail.com. Onder de inzendingen verloten we mooie prijzen.
Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij Guido: 0494 470 425.

