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PAROCHIENIEUWS EVERSEL

INHULDIGING ORGEL
© wva
Roy Jaspers aan het orgel tijdens het vrije orgelspel op zaterdag.

© Lambert Reynders
Tijdens de Misviering met 3 priestersvoorgangers.

© Milan Eerdekens
Een aandachtig publiek tijdens het
concert.

Na een uitstel van 2 jaar omwille van …, is het dan toch gelukt om het orgel in de kerk
officieel en feestelijk in te inhuldigen.
Op zaterdag 11 juni was er vrij orgelspel door een zes-tal leerlingen van de muziekacademie
van Beringen, afdeling orgel. Hun enthousiasme en ijver om te oefenen was groot; zij willen
nog komen oefenen! Daarna bespeelde de in Nederland bekende organist, Roy Jaspers, het
orgel. Die namiddag was het ook mogelijk om naar het oksaal te gaan en het orgel te
bezoeken. Daar kreeg men deskundige uitleg over het orgel, vooral door Roy Jaspers..
Op zondag 12 juni konden een 100-tal personen om 10 uur in de kerk getuige zijn van de
inwijding van het orgel; dit gebeurde op een plechtige maar sfeervolle manier door de
afgevaardigde van de bisschop, vicaris Bart Coenegrachts. Daarna volgde de Misviering,
voorgegaan door de vicaris, pastoor Guido en pater Frans. De viering werd opgeluisterd door
het St. Jankoor van Thiewinkel onder leiding van organist Gerry Dirix.
Na de Misviering en enkele toespraken werd een receptie aangeboden, waarvan de
aanwezigen buiten aan de kerk konden genieten, dankzij het prachtige weer. (met dank ook
aan Marcel Bervoets die tussendoor het orgel met veel kennis bespeelde).
’s Namiddag om 16 uur kon een goed gevulde kerk genieten van een prachtig concert,
gebracht door het seniorenkoor ‘Singhet Scone’ van Heusden o.l.v. Raymond Remans, dit in
samenwerking met organist en leraar muziekacademie, Denis Roosen en Guido Leenders op
piano. Ook kon men luisteren naar de prachtige zang van Katrien De Keyser, solo en naar
Nele De Keyser op piano en Walter Zwiekhorst op theorbe en viool.
Met het slotstuk, ‘This little light of mine’, in samenzang met het publiek, kwam een glorieus
einde aan dit mooie concert.
Daarmee is het orgel ‘herboren’ en staat het volledig ter beschikking van de volgende
generaties die hopelijk zoveel mogelijk gaan kunnen genieten van dit instrument, maar het
zeker ook tot in de verre toekomst zullen weten te behouden.

VAKANTIEREGELING PAROCHIEBLAD
Morgen donderdag 23 juni, wordt het parochieblad opgemaakt dat verschijnt op 20 juli en de
teksten bevat voor de periode van zaterdag 23 juli tot vrijdag 12 augustus. Wie nog
misintenties en mededelingen voor die periode wil doorgeven, doet dit best zo vlug mogelijk
(binnen te brengen op de pastorij – of per e-mail: parochie.eversel@telenet.be ).

-----------------PASTORALE EENHEID
-----------------DENKDAG - PASTORAAL EENHEID HEUSDEN
De parochies van onze Pastorale Eénheid (Berkenbos, Eversel, Heusden en Lindeman)
organiseerden op zaterdag 18 juni een “denkdag” in Ontmoetingscentrum St.-Baaf in Eversel.
Bedoeling was om na te denken over de toekomst en de verdere uitbouw van onze “Pastorale
Eénheid”. Het werd een mooie samenwerking tussen de 4 parochies. Zeker vatbaar voor
herhaling. Volgende week brengen we hierover méér informatie.

