PAROCHIENIEUWS EVERSEL
FEESTDAG ST.-FRANCISCUS – 4 OKTOBER
© TAU
De H. Franciscus, patroon van onze Pastorale Eénheid
Op 4 oktober wordt de feestdag van de H. Franciscus
gevierd. Hij is de patroonheilige van onze Pastorale
Eénheid (parochies Berkenbos, Eversel, Heusden en
Lindeman). Daarom willen we deze feestdag extra onder
de aandacht brengen en verwijzen we naar 2 initiatieven
om deze feestdag te vieren.
1. Op maandagavond 3 oktober heeft er een
avondwandeling plaats in samenwerking met het St.Franciscuscollege. Het vertrek is voorzien om 18.30 uur
aan het Franciscusbeeld bij de hoofdingang van het St.Franciscuscollege. Het is een rustige wandeling van circa
5 km. tot aan het Kapelletje in de bossen achter de
Lindeman. Na de wandeling is er nog een gezellig samenzijn in de refter van het college. Daar
zal Paul Coolen, die onlangs een voettocht deed rond Assisi, vertellen over zijn
‘Franciscuservaringen.
2. Op dinsdagmorgen 4 oktober om 9 uur heeft er in de kerk van Heusden een
Eucharistieviering plaats waarin de H. Franciscus speciaal herdacht / gevierd wordt. Ook na
deze Viering is er gelegenheid om nog even samen te zijn bij een tas koffie en een
“franchipanneke”.
Iedereen is uitgenodigd om aan beide initiateven deel te nemen. Maken we er een mooie
feestdag van.

H. BAVO
Zaterdag 1 oktober a.s. vieren we het feest van de H. Bavo, 2de patroonheilige van onze
parochie. Die dag wordt de Mis van 19 uur opgedragen ter ere van de H. Bavo. Komt u ook
mee vieren?

CATECHESE - ouderavond
De voorbereiding op de Vormselviering op zondag 14 mei 2023 is gestart. De leerlingen van
het 6° leerjaar, die in Eversel naar school gaan, hebben hierover alle informatie ontvangen. Zij
die elders naar school gaan en willen gevormd worden in Eversel, dienen zich zelf aan te
melden bij de catechisten (e-mail: Vormelingeneverselheusden@gmail.com ), of bij Edgard
Vandebroek, tel. 011 43 43 36.
.
De catechese zal dit jaar doorgaan samen met Heusden en op een nieuwe, moderne manier
verlopen met veel doe-activiteiten. De Viering op 14 mei 2023 zal ook samen in de kerk van
Heusden plaats hebben.
De ouders van de Vormelingen worden al voor een 2de maal samengeroepen op
woensdag 5 oktober van 19.30 uur tot 21 uur hier in Eversel in de kerk.
Wij wensen zowel de Vormelingen zelf als hun ouders veel succes met de voorbereiding op
deze belangrijke gebeurtenis in hun leven.

HERABONNERING PAROCHIEBLAD
De herabonnering op het parochieblad “Kerk en Leven” is weer gestart. Ook dit jaar zullen
onze wijkverantwoordelijken alle abonnees bezoeken. We vragen om zoveel mogelijk de
betaling te regelen via overschrijving op rekening nr. BE41 7351 1716 8510 van “parochie
Eversel”, met vermelding van naam en “abonnement 2023”. Je kan het ook regelen door
betaling in contanten bij de wijkverantwoordelijke of in de pastorie (telkens op donderdag
tussen 9 en 10 uur). De bijdrage voor het ganse jaar 2023 bedraagt 46 euro. Wie wil steunen,
kan ook betalen voor een “steunabonnement voor een bedrag van 50 euro. We zouden graag
alles binnen hebben voor eind oktober. Van harte dank aan alle medewerkers.

BLOEDGEVEN RODE KRUIS
Op dinsdag 4 oktober organiseert het Rode Kruis een bloedinzameling in St.-Baaf, vanaf
17.30 uur tot 20.30 uur. Iedereen is er van harte welkom, zowel de traditionele bloedgevers
als diegenen die voor de eerste maal willen bloed geven. Gewoon doen! Het Rode Kruis dankt
u van harte.

