Week 2022-02

IS OVERLEDEN
René VANDEBROUCK, 81 jaar, echtgenoot van Marie-Louise Byloos.
Namens onze parochiegemeenschap bieden wij aan de familie onze christelijke deelneming
aan. Moge René nu rusten in de vrede van de Heer.

BASISSCHOOL DE SPRINGPLANK

© Marijke Vaes
De leerlingen van het zesde leerjaar van de Springplank namen deel aan De Warmste
Week met een eigen initiatief. Ze stuurden warme kerstwensen naar de bewoners van De
Bark, het opvangcentrum voor vluchtelingen. Ze willen zo laten zien dat iedereen
welkom is en dat het belangrijk is dat je mag zijn wie je bent.

CATECHESE
Onze jongeren van Kring 12 komen opnieuw samen voor hun derde catecheseles op
woensdag 19 januari 2022 van 18.30 uur tot 20 uur. De samenkomst gaat door in de
lokalen van St.-Baaf.

EVEN TERUGBLIKKEN OP 2021 IN EVERSEL
Het is goed om bij het begin van het nieuw jaar toch even terug te kijken op het voorbije jaar,
al was het in alle opzichten opnieuw een heel abnormaal jaar, een jaar van lange “lockdown”,
een jaar waarin het parochieleven, en het verenigingsleven grotendeels stil lagen. Zo konden
al sinds Allerheiligen 2020 en dit tot half juni 2021 geen Misvieringen meer doorgaan. Nadien
kon het kerkelijk leven zich deels hervatten en konden we meeleven met:
9 doopsels
24 eerste communicanten
18 vormelingen
2 huwelijken
6 begrafenissen in de kerk
Spijtig genoeg konden omwille van corona sommige begrafenissen niet plaats hebben in de
kerk. Zo moesten ook de Vieringen van Eerste Communie en Vormsel, die normaal plaats
hebben bij mooi lenteweer, uitgesteld worden tot respectievelijk 12 september en 3 oktober.
Gezien er in het begin van het jaar geen Misvieringen waren, besliste de kerkfabriek om op
zon- en feestdagen de kerk open te houden van 9 tot 17 uur voor een bezoekje om er even tot
rust te komen en te bidden. Zo was er bv. een grote drukte voor het afhalen van palmtakjes op
Palmzondag en van wijwater met Pasen. Ook was er een drukte in de kerk op 6 juni voor een
orgelconcert met 4 orgelisten. En op zondag 29 augustus was er een Open Deur met
voorstelling van de ideeën omtrent de toekomst van onze parochiekerk (een 80-tal
parochianen vulden trouwens hiervoor een enquête in!). Tevens werden vanaf die zondag de
nieuwe kerkstoelen in gebruik genomen.
Einde mei had ook een Mariahulde plaats aan het kapelletje in de dreef en op 15 augustus
trokken we talrijk op bedevaart naar Koersel-Kapelletje.
Na de versoepelingen in juni trachtte ook het verenigingsleven de draad weer op te nemen.
Het viel op hoe hartverwarmend het was te zien hoe onze verenigingen zoals Samana, Okra
en ook KWB, Femma en Ferm zoveel moeite deden om toch contact te houden met hun leden.
Een aantal aktiviteiten konden ondertussen toch plaats hebben, zoals bv. wandelen met de
SAMANA-leden, de paaswandeling en de griezeltocht van de KWB, de fiets- en
wandelzoektocht als beperkte parochiefeesten, de ontbijtpakketten ten voordele van 11.11.11
en de afhaalontbijten van de school. In de school werd ook afscheid genomen van directeur
Patrick Balette en werd er een nieuwe directie aangesteld.
Tenslotte moeten we toch ook onze scouts vermelden: zij konden toch veilig op kamp gaan in
Bekkevoort; zij brachten op 18 december het Vredeslicht naar Eversel en hielden met
Kerstmis een mooie Viering in de kerk.
Ondanks de corona-beperkingen mogen we toch stellen dat er toch weer heel wat gebeurde in
Eversel, dankzij de vele vrijwilligers die zich toch blijven inzetten ondanks de moeilijkheden.
Wij wensen hen daarvoor te danken. Moge zij zich in 2022 verder blijven inzetten. Zo blijft
het “goed wonen” in Eversel.
Het is trouwens ook “gezond wonen “ in Eversel: immers, in 2021 bereikten 7 parochianen de
leeftijd van 90 jaar en kennen we momenteel 15 negentigers!

