PAROCHIENIEUWS EVERSEL
WERDEN DOOR HET H. DOOPSEL IN DE KERKGEMEENSCHAP OPGENOMEN
Senne en Lars, zoontjes van Van Roey Bart en Beckers Natalie.
Moge Senne en Lars gelukkig opgroeien.
Proficiat aan ouders en familie.
ADVENT
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Volgend weekend vieren we de 2° zondag van de advent. In de voorbereiding op kerstmis
ontsteken we dan een 2° kaars op onze adventskrans.
GELUKKIGE VERJAARDAG
Op donderdag 2 december verjaart Staaf Vandebroek. Hij wordt dan 91 jaar en woont nog
altijd thuis. Daarmee is hij nu onze 8ste oudste parochiaan. Als parochiegemeenschap sluiten
wij ons aan bij de gelukwensen die Staaf mag ontvangen van familie, vrienden en buren.
Moge Staaf nog lang en gelukkig onder ons blijven in goede gezondheid.
En op maandag 6 december verjaart Theresia Vandeneynde van de Hemelrijk. Zij wordt 90
jaar en woont ook nog steeds thuis. Zij is onze 13de oudste parochiaan.
Als parochie willen wij ons ook aansluiten bij de talrijke gelukwensen die zij mag ontvangen
van familie, buren, vrienden…. Wij hopen dat Theresia nog lang gelukkig en in goede
gezondheid tussen ons mag blijven.

SCOUTS – papierophaling
Iedere tweede zaterdag van de maand is het papierslag. Met de hele leidingploeg en de oudste
leden van Scouts worden er steeds drie containers papier in Eversel en omstreken verzameld.
Op zaterdag 11 december zal de papierslag in het teken staan van “De Warmste Week”
van Studio Brussel en zal de opbrengst naar het goede doel gaan. Voor deze speciale
papierslag-editie zijn ALLE helpende handen welkom.
Steek je je handen liever niet uit de mouwen? Dan kan je ook aan de gezellige winterbar een
kopje warme chocolademelk, koffie of lekkere soep komen drinken om zo het goede doel te
steunen. Voor de lekkerbekken zal er ook iets voorzien worden. Dit alles zal doorgaan in een
gezellige kerstsfeer!
Dit jaar moet er niet gekozen worden voor een goeddoel maar is er 1 goeddoel waaraan heel
Vlaanderen meehelpt : De Koning Boudewijnstichting.
Zien we jullie op 11 december aan de scoutslokalen?

