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© De Springplank
Tot tweemaal toe was de
kerk gevuld met de
schoolkinderen.
Het was een mooie
traditie dat de kinderen
van onze Lagere School
De Springplank bij het
begin van het schooljaar,
op maandag 26 september
jl., het nieuwe schooljaar
inzetten met een Viering
in de kerk. Gezien het
grote aantal kinderen
gebeurde dit in tweemaal. Het thema van de Viering was ook het thema van het nieuwe
schooljaar, nl. “Geluksvogels”. Dit werd als volgt duidelijk gemaakt: “We trekken een nieuw
schooljaar in en moeten volhouden dag na dag, zorg dragen voor elkaar, groeien tot echte
geluksvogels, elk met zijn of haar mogelijkheden en talenten: het gebeurt niet vanzelf”.
Namens de parochie wensen wij de leerlingen, leerkrachten en directie veel geluk in dit
nieuwe schooljaar. Moge ook deze startvieringen nog vele jaren verder gezet worden.
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 zaterdag 8 oktober deden de scouts reeds de huis aan huis-verkoop in Eversel. Wie op dat
ogenblik niet thuis was 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.

KWB – spel
Op vrijdag 21 oktober om 19.30 uur organiseert de KWB in vergaderzaal 1 van St.-Baaf een
nieuwe activiteit voor jong en oud: “De Doos van Pandora”.
Het is een doos met raadsels en vragen waarmee je als groep de oplossing moet vinden.
Logica, creativiteit, oplettendheid en doorzetting zullen van pas komen. Ook teamspirit,
stressbestendigheid, kalmte en gezond verstand en logisch denkvermogen kan voor dit spel
geen kwaad. Als je de oplossing vindt, opent de ‘Doos van Pandora’ zichzelf.
Vind de oplossing en de Doos van Pandora opent zich.
Spanning en plezier verzekerd. Deelnameprijs bedraagt €5, gratis consumptie inbegrepen.
Graag inschrijven voor woensdag 19 oktober (mail of tel 011 43 32 41)

CYCLO-CROSS
Tijdens het weekend van 15 en 16 oktober organiseert wielerclub Berg-Op Eversel haar
jaarlijkse cyclocrossen aan de Manège van Eversel.
Op zaterdag 15 oktober zijn er wedstrijden voor Miniemen en Aspiranten. Ook dit jaar wordt
er weer een ‘Fun-Cross’ georganiseerd voor iedereen vanaf 18 jaar, t.v.vc. een ‘Hart voor
Senegal’. En, ook Eric Vanderaerden zal weer het startschot geven. Na de cross is er een
optreden van Dominique Akoestisch.
Op zondag 16 oktober wordt er gecrost voor de ‘Cycling Vlaanderen CX Challenge, de
Limburgse kampioenschappen, voor alle damescategoriën, elite 3 en alle masters.
De inkom is gratis voor de inwoners van Eversel, op vertoon van hun identiteitskaart. Kom
gerust kijken en kom onze plaatselijke deelnemers aanmoedigen. Iedereen is welkom.

PASTORAAL BERAAD - uitnodiging
Een volgend beraad tot uitbouw van onze ‘Pastorale Eénheid’ heeft plaats op zaterdag 22
oktober om 9 uur in Ontmoetingscentrum St.-Baaf in Eversel.
Op het pastoraal beraad van 18 juni jongstleden maakten we met de aanwezigen de afspraak
om op 22 oktober dieper in te gaan op enkele thema’s die toen ter sprake kwamen. Drie
thema’s werden geselecteerd: ‘communicatie’(o.a. het ontwerpen van een website voor onze
pastorale eenheid), ‘vormselcatechese’ en ‘samen Vieren’.
Graag nodigen we alle leden uit van de parochieteams, de kerkfabriek, de verenigingen die
verbonden zijn met onze parochie, de lectoren, de catechisten, op dit beraad. In de geest van
Sint-Franciscus – open voor dialoog - is iedereen die over deze drie onderwerpen met ons wil
meedenken, meer dan welkom.
Het overleg op zaterdag 22 oktober start om 9 uur en eindigt om 12 uur. Allen van harte
welkom!
Namens de leden van het team pastorale eenheid Sint-Franciscus

SAMANA - ONTMOETINGSDAG
© Mieke.
De ontspanning
werd ten zeerste
gesmaakt door de
aanwezigen.
Op dinsdag 27
september heeft de
eerste Samanaontmoetingsdag
van de Pastorale
eenheid Sint Franciscus
Heusden plaats
gevonden. Meer
dan 100 leden
verzamelden
daarvoor in
Onmoetingscentrum Sint-Baaf in Eversel.
Het was een blij weerzien met na een verwelkoming door de voorzitsters van de 3 afdelingen,
een mooie eucharistieviering rond het thema 'tijd': Misschien moeten we toch wat meer tijd
maken om onze zieken en eenzamen te bezoeken!
Daarna volgde nog ontspanning met een sketch en een broodmaaltijd. Om te eindigen volgde
nog een ‘wel thuis’ en ‘tot een volgende keer’!
Achteraf hoorden de besturen alleen maar positieve reacties. Dus zeker een initiatief, vatbaar
voor herhaling.

