Week 2022-32

PAROCHIENIEUWS EVERSEL

HEBBEN BESLOTEN EEN CHRISTELIJK HUWELIJK AAN TE GAAN

Op vrijdag 12 augustus om 11 uur in onze parochiekerk:
Yenthe Leyssens en Silke Neven, Butastraat.
Aan deze jonge mensen, hun ouders en familie: van harte proficiat!

WERD DOOR HET H. DOOPSEL IN DE KERKGEMEENSCHAP OPGENOMEN
Ylara, dochtertje van Steven Van Loon en Eveline Schops, van Hemelrijk.
Moge Ylara gelukkig opgroeien.
Proficiat aan ouders en familie.

HOOGDAG O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING voor individueel bezoek
Op maandag 15 augustus vieren we het feest van O. L. Vrouw Tenhemelopneming. We willen
dit feest reeds vieren tijdens de Misviering op zaterdag 13 augustus om 19 uur. U komt dan
toch ook meevieren? Ook op maandag 15 augustus is de kerk geopend van 9 uur tot 17 uur
voor individueel bezoek, zoals op de zondagen.
Aan allen een zalige hoogdag.
En aan alle moeders en alle Maria’s wensen we een deugddoende feestdag.

BEDEVAART KOERSEL KAPELLETJE
Onder het federatienieuws kan u lezen dat alle
parochies, ook Eversel, van onze Pastorale Eénheid
St.-Franciscus, Heusden, op maandag 15 augustus
samen op bedevaart gaan naar Koersel Kapelletje.
Daar is om 16 uur een Eucharistieviering. We
kunnen er met de auto naar toe, per fiets of te voet.
Voor de fietsers is het gezamenlijk vertrek
voorzien om 15 uur op de parking van St.-Baaf.

DORPSFEESTEN in onze parochie
Vorig weekend hadden, na 2 jaar onderbreking, onze dorpsfeesten weer plaats, voor de 44ste
keer. En ondanks de onderbreking werd het weer een groot succes. Volgende week brengen
we hierover meer nieuws.

ZOMER VAN DE VOGELVERSCHRIKKERS
© FJ
Eén van de 24 vogelverschrikkers die Eversel kleuren..
Ook dit jaar organiseert FERM in Eversel / Ubbersel “de
zomer van de vogelverschrikker 2022”. Sinds 1 juli en
nog tot 31 augustus staan 24 prachtige exemplaren
opgesteld langs de Everselse wegen. Wie al deze
vogelverschrikkers te voet of per fiets wil gaan
bewonderen, kan hiervoor een deelnemersformulier
afhalen van de website van Eversel: www.eversel.be
Meteen kan je dan ook met het stemformulier stemmen
voor de mooiste vogelverschrikker (formulier ten laatste
op 31 augustus in de brievenbus van St.-Baaf,
Padbroekweg 1,steken). Benieuwd naar het resultaat! En
dank aan FERM voor het initiatief.

GELUKKIGE VERJAARDAG
Op woensdag 17 augustus wordt Margriet Aerts 94 jaar. Zij woonde voorheen aan de
Beringersteenweg maar verblijft thans in Sporenpark in Beringen. Als parochiegemeenschap
sluiten wij ons aan bij de gelukwensen die ze bij deze gelegenheid zal mogen ontvangen.
Moge Margriet nog lang gezond en gelukkig tussen ons zijn.

