Week 2022-40

PAROCHIENIEUWS EVERSEL

OKRA - ledensamenkomst
© Lode
In groep ontbijten smaakt altijd, zeker na
2 jaar zonder samenkomen.
Op zondag 25 september jl. zijn onze
OKRA-gepensioneerden, na 2 moeilijke
coronajaren, opnieuw gestart met hun
ledenwerking. Het werd een lekker
ontbijt! Met een 60-tal leden is er stevig
gegeten en veel bijgepraat in de grote
feestzaal van St.-Baaf. Dit ochtendetentje
werd
geregeld door de 'ontbijt service' van het
bestuur dat alles in goede banen leidden.
Een pluim voor het bestuur om de mooie
organisatie. De leden kijken uit naar een volgende activiteit.
11.11.11 – ontbijtservice
In het kader van de jaarlijkse 11.11.11-actie slaan ook dit jaar Femma, KWB en de scouts van
Eversel de handen in elkaar voor hun jaarlijkse ontbijtservice die zal plaatshebben op zondag
6 november. Praktische informatie over de ontbijtservice en de bestemming van de opbrengst
vindt u in de folder die dezer dagen huis-aan-huis werd bedeeld.
Op nu zaterdagnamiddag 8 oktober zullen de scouts huis aan huis in Eversel de bestellingen
komen opnemen. Wie dan niet thuis is en toch wil bestellen kan dit nog tot en met 23 oktober
bij de verantwoordelijken:
Rita Vanhove (Femma), Kapelstraat 103, tel. 0495 89 98 90
Rudi Rykers (KWB), Bovenstraat 44, tel. 0489 79 07 13
Gerard Leten (scouts), Bavostraat 35, tel. 0478 30 99 78
Kostprijs: 8 euro per ontbijtpakket.
De aflevering van de ontbijtpakketten gebeurt in de ochtend van 6 november a.s.

HERABONNERING PAROCHIEBLAD
De herabonnering op het parochieblad “Kerk en Leven” is lopende. Ook dit jaar worden alle
abonnees bezocht door de wijkverantwoordelijken. 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.

WELKOMSTBROCHURE EVERSEL
Sinds vele jaren wordt er aan nieuwe inwoners van Eversel een welkomstbrochure bezorgd.
Hierin staat heel wat informatie over de parochie Eversel en over de Everselse verenigingen.
Gezien er zich regelmatig wijzigingen voordoen (o.a. nieuwe besturen, nieuwe
voorzit(s)ter(s)), is het nodig om de brochure jaarlijks bij te werken. Daarom doen we een
oproep aan alle verenigingen om alle wijzigingen mee te delen aan de voorzitster van de
parochieraad, Annie Vanluyd (tel. 011 42 21 22 of mail: annievanluyd1@gmail.com), of bij
de pastoor, of via een briefje in de brievenbus van de pastorie. Kan dit snel gebeuren, gezien
de brochures in herdruk gaan? Met dank voor de medewerking

PAPIEROPHALING
Zaterdag 8 oktober heeft vanaf 9 uur de maandelijkse ophaling van papier en karton door de
scouts plaats. Zij rekenen er op dat u ook nu weer alles keurig en tijdig klaar zet (alleen papier
en karton!!!).

