Week 2021-51
ST.-JACOBUS EVERSEL
VIERINGEN
Vrijdag 24 december
Kerstavond
18.30 u.
1. Melanie Schoofs
2. Louis Mues
3. Leopold Max en overleden familieleden
Lector: Annie Vanluyd
Zaterdag 25 december
Kerstmis
11.30 u.
Viering verzorgd door de scouts
Donderdag 30 december
18.30 u. bijzondere intentie

PAROCHIENIEUWS EVERSEL
KERSTMIS IS EEN CHRISTELIJK FEEST
© wva
Naar jaarlijkse gewoonte
bouwden de mannen van de
KWB ook dit jaar de kerststal
weer op.
Met de kerststal en andere
versiering willen we ervoor
zorgen dat de kerstperiode
gezellige en fijne dagen worden
die we in familiekring vieren. Dit
is goed zo, maar kerstmis is voor
alles toch een godsdienstig feest.
Laten we ons vooral aanspreken
door de Boodschap van die dag.
U komt dit toch ook meevieren in
de kerk: op Kerstavond 24
december om 18.30 uur of op Kerstdag zelf 25 december tijdens de scoutsviering om 11.30
uur.
Met velen samen worden het mooie Vieringen!

ZALIG KERSTFEEST
Ieder jaar vieren wij, mensen van Eversel, Kerstmis.
Maar heb je er ooit bij stilgestaan hoe Jezus zou vieren?
Zou Hij geld uitgeven aan dingen die mensen niet nodig hebben?
Of zou Hij genereus uitdelen wat mensen echt nodig hebben?
Zou Hij tijd maken voor de mensen om Hem heen?
Beeld je heel even in...
Wat als Kerstmis dan meer zou gelijken op Jezus?
Wat als wij minder dingen aankopen en het geld geven aan iemand in nood?
Wat als wij tijd vrijmaken voor onthaaste ontmoeting
zodat we écht kunnen vieren met de mensen om ons heen?
Wat als aanbidding opnieuw belangrijker wordt dan een ‘perfect’ kerstfeest?
Want laten we eerlijk zijn: geluk en mooie herinneringen zijn niet te koop.
Dan kan Kerstmis verschillend worden, ook in coronatijd.
Dan kan met Kerstmis ‘minder’ juist ‘meer’ betekenen
Minder uitgeven, meer uitdelen,
Minder haasten, meer aanwezig zijn.
Zalig en vredevol Kerstfeest aan alle mensen van Eversel.
Namens de parochieraad.

KERK OPEN
Naast de 2 Vieringen blijft de kerk verder open voor individueel bezoek en gebed zowel op
zaterdag, Kerstdag 25 december als op zondag, 2de Kerstdag 26 december, telkens van 9 uur
tot 17 uur. Met muziek, beeld en tekst kan je er even tot rust en gebed komen.

GELUKKIGE VERJAARDAG
Op zaterdag 25 december verjaart Lea Vandebrouck. Zij wordt dan 94 jaar. Voorheen woonde
ze aan de Everselkiezel maar verblijft thans in WZC Sporenpark in Beringen. Zij is
momenteel onze tweede oudste parochiaan! Als parochiegemeenschap sluiten wij ons aan bij
de gelukwensen die Lea mag ontvangen van familie, vrienden en buren. Moge Lea nog lang,
gelukkig en gezond onder ons blijven.

