PAROCHIENIEUWS EVERSEL

ADVENT
Volgend weekend vieren we de 3de zondag van de advent. In de voorbereiding op kerstmis
ontsteken we dan een 3de kaars op onze adventskrans
GEZINSVIERING
Graag nodigen we iedereen uit op de kindvriendelijke gezinsviering op zaterdag 11
december 2021 om 19 uur in de kerk. Kom zeker meevieren. Tijdens de Viering zal de
omhaling bestemd zijn voor Welzijnszorg.
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!”.
Met de omhaling tijdens de Viering van zaterdag willen we het project van Welzijnszorg
ondersteunen. Tevens zullen er na de Mis lekkere koekjes verkocht worden aan 5 euro per
pakje. Ook deze opbrengst is bestemd voor Welzijnszorg.
KERSTSTAL
Nu zaterdag 11 december zal de kerststal weer aan de kerk geplaatst worden door de
mannen van de KWB. Hartelijk dank aan de KWB om die klus weer te klaren. Moge de
kerststal ook nu weer zorgen voor de nodige kerstsfeer en bijdragen in onze voorbereiding op
kerstmis.
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?

