PAROCHIENIEUWS EVERSEL
11.11.11 – ontbijtpakketten
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Veel handen maken het werk licht om 545 ontbijtpakketten klaar te maken.
Vorig jaar gooide corona roet in het eten en kon de 11.11.11-actie niet doorgaan ,nu werden
er zondagmorgen maar liefst 545 ontbijtpakketten klaargemaakt. De laatste maal (in 2019)
waren er dat 484! Ondanks (of dankzij?) corona kent dit initiatief een blijvend succes dat zelfs
vooruit gaat. De ontbijtpakketten is een samenwerking van KWB, FEMMA, en SCOUTS. Zij
danken alle deelnemers voor de steun. De opbrengst gaat deels naar de 11.11.11-actie en deels
naar het project “'Een hart voor Senegal".

KERK OPEN
Zaterdagavond is er geen Misviering om 19 uur. Het is wel mogelijk om op zondag
individueel de kerk te bezoeken om er even te bidden, te bezinnen, te verwijlen. Daartoe is de
kerk open van 9 uur tot 17 uur. Met muziek en beeld wordt voor een rustige sfeer gezorgd, die
u mee op weg helpt naar Kerstmis.

ADVENT
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Volgend weekend begint de Advent.
Wij willen ons dan voorbereiden om
als goede christenen Kerstmis te
vieren; we willen ons dan ook
openstellen voor die boodschap van
Kerstmis. Wat deze boodschap voor
ons betekent, kunnen we ook elders
in het parochieblad lezen. Laten we
de tijd nemen om hierover meer te
lezen en na te denken.
We ontsteken de eerste kaars op
onze adventskrans.
Denk er ook aan dat we op
zaterdag 27 november de advent
samen met de andere parochies van onze Federatie inzetten met de Eucharistieviering in
Heusden om 17.30 uur (geen Viering in Eversel).

ADVENT - WELZIJNSZORG:
De adventscampagne van vorig jaar handelde over de woonproblemen, vooral voor mensen in
armoede. Het thema luidde: “Wonen onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!”
Dit thema wordt dit jaar verder in de aandacht gebracht. Het recht op wonen is spijtig genoeg
vooral een fictief recht. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies,
maar veel te weinig. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op
de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor uitsluiting en
discriminatie. Daar wordt dit jaar verder op ingespeeld. Het thema dit jaar is dan ook:
“Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!”.

ADVENT - VENSTERAFFICHES
Je ontvangt dezer dagen thuis een gebedskaart voor advent en kerstmis. Er staat een duiding
bij de advent op, alsook een mooi kerstgebed. Op de keerzijde van de kaart vind je ook alle
informatie over de Vieringen tijdens de advents- en kerstperiode (tenzij deze niet zouden
kunnen doorgaan omwille van corona).

