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PAROCHIENIEUWS EVERSEL

DANK
In deze nieuwjaarsperiode past het dat we als parochie uitdrukkelijk zeggen: DANK JE
WEL!! Dank aan alle mensen die, ondanks de moeilijke coronatijden, zich ook in 2021 toch
bleven inzetten en veel bijdroegen om het leven in onze Everselse gemeenschap aangenaam te
maken. Er gebeurden veel goede dingen waar zoveel mensen deugd aan hebben. Dank voor al
die diensten aan elkaar, in kerk en parochie, in het verenigingsleven, club, buurt,….

WELZIJNSZORG
Ook in Eversel stond de voorbije advent in het teken van Welzijnszorg, met aandacht voor de
zwakkeren in onze maatschappij. Tijdens de Misviering van het derde weekend van de advent
was de omhaling bestemd voor Welzijnszorg. Bovendien werden na de Mis lekkere koekjes
verkocht ten voordele van Welzijnszorg. Dit bracht samen 112,25 euro op. Proficiat en dank
u wel aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

DE SPRINGPLANK - afhaalontbijt
Jezelf verwennen met een heerlijk ontbijt? Je vrienden of allerliefste buur verrassen in deze
tijden? Bestel dan nu een ontbijt en kom dit corona-proof afhalen aan Sint-Baaf op zondag 30
januari in de voormiddag. Tot en met woensdag 19 januari kan je dit overheerlijke
ontbijtpakket online bestellen via https://www.springplankeversel.be/ontbijt .
Ervaar je problemen met het plaatsen van je bestelling, aarzel niet ons te contacteren en wij
helpen je verder op weg! Dit kan via mail: oudervereniging@despringplankeversel.com of per
gsm: 0476 97 54 88 De oudervereniging en de schooldirectie danken u voor deze steun en
wensen u nu al een smakelijk ontbijt.

OKRA - gepensionneerden
Een kleine attentie aan huis gebracht, kan zo’n deugd doen.
Al kon het samenkomen niet, toch werkte OKRA in stilte verder voor zijn leden. Daarom
verrasten de bestuursleden hun leden en bezochten hen aan huis. Zij gingen in december
langs bij elk lid en bezorgden hen een mooi doosje met lekkere chocolaatjes en met
wensen voor een goede gezondheid.

PAPIEROPHALING
Zaterdag 8 januari heeft vanaf 9 uur de maandelijkse ophaling van papier en karton door de
scouts plaats. Zij rekenen er op dat u ook nu weer alles keurig en tijdig klaar zet (alleen papier
en karton!!!).

--------------FEDERATIENIEUWS
--------------VREDESWAKE
De Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse
VREDESWAKE op zaterdag 8 januari om 18.30 uur in de kerk van Zolder-Centrum.
We zijn blij dat we dit jaar de traditie kunnen verder zetten om op de 1ste zaterdag van het
nieuwe jaar een Vredeswake te houden. Daarbij bieden we Christenen, Moslims, Alevieten,
en alle mensen van goede wil een gelegenheid om mekaar een goed nieuw jaar en vooral
opnieuw vrede en goede samenwerking te wensen.
Geïnspireerd door de encyclieken van paus Franciscus, zoals Fratelli Tutti, Laudato Si, en
door teksten uit de Koran en andere bronnen, willen we inwoners van onze gemeente
inspiratie en bemoediging bieden, en willen we samen bidden en zingen voor:
- onze zorg voor elkaar en bijzonder voor ontheemden zusters en broeders, wereldwijd.
- onze zorg voor onze ‘moeder aarde’, die in crisis verkeert met een onvoorspelbaar klimaat
en nieuwe epidemieën.
Iedereen die wil deelnemen in een geest van ontmoeting en verbroedering is welkom!

Hoe ziet de toekomst van onze kerken eruit?
De 8 kerken in Heusden-Zolder.
Nadat gedurende 2 jaar verschillende overleg- en inspraakmomenten plaats hadden,
werd eind november 2021 voor de 8 kerken van Heusden-Zolder een vernieuwd
‘Kerkenbeleidsplan’ goedgekeurd door bisschop Patrick Hoogmartens en door de
gemeenteraad van Heusden-Zolder.
Hierin wordt nog niet definitief vastgelegd wat er zal gebeuren met de 8 kerken, maar het
geeft wel de richting aan naar welke bestemmingen de kerkgebouwen zullen evolueren.
Er is alleszins voor elke kerk een visie op middellange of zelfs op lange termijn
vooropgesteld. Dit is gebeurd op basis van de richtlijnen die de Belgische bisschoppen.
Hiermee beschrijven zij in stappen hoe het toekomstige gebruik van de kerkgebouwen er
kan uitzien:
Op de eerste plaats wensen de bisschoppen een valorisatie van de kerkgebouwen: het
gebouw open stellen voor (semi)religieuze activiteiten (bezinningen, concerten,
tentoonstellingen enz.). Hierbij wordt ook gedacht aan het medegebruik van religieuze
activiteiten van andere katholieke of christelijke geloofsgemeenschappen.
Vervolgens zijn er mogelijkheden voorzien van nevenbestemmingen en multifunctioneel
gebruik: dit kan gaan om gebruik in tijd door andere organisaties wanneer er geen

eredienst plaatsvindt. Of het kan gaan om gebruik in ruimte waarbij de bestaande ruimte
opgedeeld wordt in een (kleinere) gebedsruimte en in een ruimte(s) voor andere
activiteiten. Tenslotte houden de bisschoppen ook rekening met de mogelijkheid
van herbestemming zonder dat er dus nog eredienst plaats heeft.
In dit vernieuwde Kerkenbeleidsplan heeft het gemeentebestuur zich geëngageerd om op
middellange / lange termijn niet over te gaan tot sluiting of herbestemming van een
kerkgebouw in Heusden-Zolder.
Werkgroepen met onder meer verantwoordelijken van gemeente, centraal kerkbestuur,
kerkraden en de toekomstige ‘Pastorale Eenheden’ zullen geregeld samenkomen om de
situatie te evalueren en het plan, indien nodig, bij te sturen of verder concreet te maken.
Wat wordt er nu in het huidige plan voorzien voor de 8 kerken?
Berkenbos:
Deze kerk is eigendom van het St.-Franciscuscollege en zal er wellicht met de tijd mee
geïntegreerd worden. Ondertussen is multifunctioneel gebruik (buiten de eredienst)
mogelijk maar met voorrang voor de parochie (daartoe werd een overeenkomst afgesloten
tussen de parochie en het college).
Boekt:
De kerk van Boekt (eigendom van de kerkfabriek zelf) kent nu al een nevenbestemming
in ruimte. Het koorgedeelte is afgescheiden door een wand en wordt gebruikt voor toneel,
lezingen enz. Deze nevenbestemming kan verder uitgroeien naar volwaardig gedeeld
gebruik waarbij het gedeelte van het schip voor de eredienst verder verkleint.
Bolderberg:
De kerk van Bolderberg is eveneens eigendom van de kerkfabriek aldaar. Gezien in de
onmiddellijke omgeving van de kerk er al diverse gebouwen van parochie of kerkfabriek
met een gemeenschapsfunctie aanwezig zijn, kan de kerk complementair zijn met
‘valorisatie’ als doel (zingeving, stilte, contemplatie…). En dit gepaard gaande met het
idee van ‘open kerk’ in functie van toerisme. Daartoe is het wenselijk dat de kerk
volledig opengesteld wordt (niet alleen het portaal).
Eversel:
In Eversel (kerk eigendom van de kerkfabriek) is er al ‘valorisatie’ mogelijk dank zij de
diverse moderne aanpassingen in het gebouw. Verder wordt er gekeken naar een
nevenbestemming met een ruimtelijk multifunctioneel gebruik (een afscheiding tussen
koor en schip?). Dit zou een aanvullende rol kunnen betekenen in samenspraak met
Ontmoetingscentrum St.-Baaf. Ook de aanwezigheid van het geklasseerde en
gerestaureerde orgel biedt bijkomende mogelijkheden.
Heusden-Centrum:
Deze kerk blijft de ‘zondagskerk’ voor de federatie Heusden (dit wil zeggen dat hier de
Eucharistievieringen tijdens het weekend gegarandeerd blijven). Dit zal dan gebeuren in
de ‘oude kerk’, die daartoe zal gerenoveerd worden. Het ‘nieuwe deel’ zal een nieuwe
bestemming krijgen of (voor een deel) worden ontmanteld. Aan de kerk van Heusden
zullen alleszins de meest ingrijpende aanpassingen gebeuren.
Lindeman:
Voor de kerk van Lindeman (eigendom van de gemeente) is een multifunctionele
nevenbestemming mogelijk gezien de multiculturele omgeving, waarbij de interreligieuze

samenleving een belangrijke rol kan spelen. Op termijn zijn er voor het gebruik van de
kerk zeker doorgroeimogelijkheden.
Viversel:
De kerk van Viversel, eigendom van de gemeente en geschakeld aan een secretariaats- en
een pastoriegebouw, zou kunnen doorgroeien tot mogelijkheden zoals een
‘bezinningscentrum’ (met verblijf) of activiteiten in het kader van de sociale economie.
Momenteel wordt het gebouw al ‘gevaloriseerd’, o.a. dankzij het geklasseerde en
gerestaureerde orgel.
Zolder-Centrum:
De kerk van Zolder, eigendom van de gemeente, is voor de ‘federatie Zolder’ aangeduid
als zondagskerk zoals deze van Heusden-Centrum. Nevenbestemmingen zijn bijgevolg
minder opportuun. De nadruk zal dus komen te liggen op meer valorisatie, dat wil zeggen
de kerk openstellen als ‘stille ruimte’ en voor andere activiteiten als concerten,
tentoonstellingen, bezinningen en dgl.
Willy Van Aelst

