Week 2022-35
PAROCHIENIEUWS EVERSEL
MISINTENTIES
We willen er even aan herinneren dat het nog steeds mogelijk is om een Misintentie voor een
dierbare overledene aan te vragen. Dit kan gebeuren in de pastorie op donderdag tussen 9 en
10 uur (het kan ook per mail: parochie.eversel@gmail.com).
Het kan ook rechtstreeks bij pater Frans, die steeds bereikbaar is voor en na de Mis van
donderdag om 18.30 uur (vanaf 1 september) of van zaterdag om 19 uur, en dit in de sacristie
of in de pastorie.
Het tarief voor een intentie is nog steeds 15 euro. Dit bedrag kan ook gestort worden op
rekening nr. BE41 7351 1716 8510 van “parochie Eversel”. Houdt er ook rekening mee dat
een Misintentie best minstens 14 dagen vooraf aangevraagd wordt om nog tijdig te
verschijnen in het parochieblad.
MIS OP DONDERDAG
Na de ‘vakantie-onderbreking’ hervatten we vanaf morgen donderdag 1 september met de
wekelijkse Avondmis op donderdag om 18.30 uur.
’t Is een mooie gewoonte om ook al eens in de week de Eucharistie bij te wonen. En als het
niet past om op zaterdagavond aanwezig te zijn in de Mis van 19 uur, waarom dan niet op
donderdagavond al eens deelnemen?
SCOUTS - kamp

© scouts
Een heel avontuur om 189 juichende scouts op de foto te krijgen.
Het 34ste kamp van de scouts in Halen is ondertussen weer voorbij. Het was een hele prestatie
van kampleiding, kookouders, materiaalmeesters enz. om ook van dit kamp, met 189
aanwezigen (159 deelnemende scouts, 20 leiding en 10 kookouders), een succes te maken.
Het werd toch weer een schitterend kamp, ondanks er geen kampvuur mocht plaats hebben
wegens code rood (en dus geen kampkleding, doordrongen van rook!!). Ook de bezoekdag op
vrijdag 12 augustus werd een succes.
Eversel mag fier zijn op zo’n scoutsgroep, in het belang van onze kinderen.

SCOUTS – nieuw werkjaar
Het nieuwe werkjaar 2022-2023 start naar jaarlijkse gewoonte op de eerste zaterdag van
september: dus op zaterdag 3 september 2022.
Wie lid wil worden en meer info wenst over de start van het nieuwe jaar of over de werking
zelf, kan contact nemen met iemand van de groepsleiding (grl@scoutseversel.be). Ook op de
website, vind je meer info: www.scoutseversel.be

HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Na hopelijk een deugddoende vakantie kan het nieuwe schooljaar opnieuw starten op
donderdag 1 september. Moge onze basisschool in het nieuwe schooljaar toch weer een plaats
zijn waar kinderen en leerkrachten gelukkig kunnen samen zijn. Dit vraagt wederzijdse
openheid in een geest van begrip en vriendschap. Om die gaven van de Geest willen wij
bidden bij het begin van het schooljaar tijdens de Eucharistieviering van zaterdag 3 september
om 19 uur.

FERM - breicafé
Wil je haken, breien, … ? Heb je nog een onafgewerkt projectje liggen waar je graag aan
verder werkt? Kan je niet meer verder met je handwerk? Kom dan naar de vrije
handwerkavonden. Gezellig creatief bezig zijn en een helpende hand binnen handbereik. En
wie niet houdt van handwerk, kan gezellig met anderen een kaartje leggen of gewoon wat
babbelen.
Deze avonden gaan door telkens om 19 uur op woensdag om de veertien dagen in de kleine
feestzaal van St.-Baaf. Vooraf inschrijven hoeft niet. Volgende data: vandaag 31 augustus, 14
en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december.

