Week 2022 – 29-30-31

PAROCHIENIEUWS EVERSEL

OPGELET
Dit parochieblad is geldig voor drie weken. Niet te vlug weggooien dus.
Het volgende parochieblad verschijnt op woensdag 10 augustus.

DENK ERAAN
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus blijft de Mis op zaterdagavond om 19 uur.
In deze periode zal er op donderdagavond geen Misviering zijn! Daarmee willen we pater
Frans wat meer rust gunnen. We herstarten donderdag 1 september om 18.30 uur.
Vakantie is ook wel een tijd om eens extra een Misviering bij te wonen, tijdens het weekend
in onze kerk (op zaterdagavond om 19 uur) of tijdens de weekdagen in één van de andere
kerken van onze Pastorale Eénheid (zie de dagen en uren in dit parochieblad op blz. 4).
Ook blijft onze parochiekerk geopend elke zondag van 9 uur tot 17 uur voor individueel
bezoek en gebed.

ST.-JACOBUS PATROONHEILIGE
© wva

Maandag 25 juli is het de feestdag van de H. Jacobus, de
patroonheilige van onze parochie. We willen dit patroonsfeest
meevieren in de Misviering op zaterdag 23 juli om 19 uur (met
intentie voor de overledenen van de St.-Jacobusgilde).

DORPSFEESTEN VAN DE PAROCHIE
© wva
Kunnen we dit jaar opnieuw een
warme en gezellige ‘Eversel
terrast’ op zaterdagavond
meemaken zoals in 2019?
Na een onderbreking van 2 jaar,
omwille van corona, kunnen we
dit jaar opnieuw dorpsfeesten
vieren in onze parochie, voor de
44ste maal. Deze zullen doorgaan
op 6 en 7 augustus 2022.
Ondertussen loopt ook weer de
voorverkoop van de tombola huis-aan-huis. Ontvang uw wijkverantwoordelijke goed, ook het
financiële blijft belangrijk.
Ziehier het programma met voor ieder keuze te over:

Zaterdag 6 augustus:
Vanaf 7 uur: 20ste editie “MARC WAUTERS CLASSIC”. Afstanden : 40km – 70km –
100km – 130km.
Vanaf 18.30 uur: EVERSEL TERRAST waar je terecht kan voor een lekker pintje, een
glaasje wijn, een knabbel en een leuke babbel.
Om 18.30 uur start de kinderanimatie met Percussie Bart, springkasteel …..
Vanaf 20.30 uur live muziek met KIM en PHIL
Zondag 7 augustus :
9 uur: Fietstocht Toeristenclubs
Namiddag kan je nog deelnemen aan de FOTOZOEKTOCHT en/of WANDELZOEKTOCHT
17 uur: REUZE BARBECUE (er is geen voorverkoop)
Vanaf 17 uur komt Clown Falkemie voor de kinderen op bezoek.
De dorpsfeesten sluiten af met de prijsuitreiking van de fotozoektocht en trekking van de
tombola.

FOTOZOEKTOCHT
De fietszoektocht is 13 km. en de wandelzoektocht is 6 km. (twee lussen van 3km).
Formulieren zijn af te halen in de kleine feestzaal van St. Baaf (zij-ingang) iedere maandag en
woensdag tot en met 4 augustus telkens van 19 uur tot 20 uur en op de dorpsfeesten zondag 7
augustus vanaf 13 uur.
Prijs: 3€ voor de fietszoektocht of de wandelzoektocht (of 5€ voor beide samen).
Schiftingsvraag en binnenbrengen formulieren: zondag 7 augustus op de dorpsfeesten tussen
15 uur en 18 uur
Prijsuitreiking: zondag 7 augustus om 20 uur – iedereen heeft prijs!!!

SCOUTS OP KAMP
Het scoutskamp heeft dit jaar plaats tussen 2 augustus (eerste vertrekkers) en 15 augustus
(laatste terugkomers) en zal doorgaan in Halen. Het is al voor de 33ste maal dat de scouts op
kamp gaan. Ondertussen zal het stil zijn in Eversel!! Dit jaar is er ook kampbezoek voorzien
op vrijdag 12 augustus van 16 tot 18 uur.. Wij wensen hen allen een deugddoend kamp toe,
vol ontspanning, vriendschap, zon en heel veel belevenissen én geen coronaproblemen meer.

PAPIEROPHALING
Ook tijdens de vakantie blijven de scouts de ophaling van papier en karton verzorgen. Echter,
gezien de scouts vanaf 2 augustus op kamp vertrekken zal de ophaling van augustus reeds
plaats hebben op zaterdag 30 juli eveneens vanaf 9 uur.

GELUKKIGE VERJAARDAG
Op vrijdag 5 augustus wordt onze medeparochiaan Maria Schoofs, voorheen wonende in de
Joachimstraat en thans verblijvende in Ocura: 97 jaar. Zij is onze oudste parochiaan! Haar
verjaardag zal worden gevierd met de familie, buren en vrienden. Als parochie sluiten wij ons
aan bij de vele gelukwensen die zij zal mogen ontvangen. Moge Maria nog lang gelukkig en
in goede gezondheid tussen ons blijven.

