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Op woensdag 28 september werd de “Dag van de sportclubs” gevierd. Ook in onze
basisschool zijn er heel wat sportieve leerlingen. En dat hebben ze die dag met zijn allen
duidelijk gemaakt door in sportoutfit op school te verschijnen. Natuurlijk weten zij dat
sporten gezond is. Bovendien zijn het duidelijk beoefenaars van de meest uiteenlopende
sportdisciplines, zo op de foto te zien..

MISSIEZONDAG
In het weekend van nu 22 en 23 oktober wordt traditioneel Missiezondag gevierd in de kerk
over de ganse wereld. Bij ons zijn er de diensten van Missio die de gedachte willen levendig
houden en ons uitnodigt om als christenen na te denken over ons christelijk engagement voor
de armen en om onze solidariteit met hen te betuigen. Missio wil dit op een bijzondere wijze
doen: door de verkoop van (h)eerlijke pralines. De opbrengst ervan gaat naar de projecten van
Missio wereldwijd. In Eversel zullen dit weekend doosjes pralines verkocht worden (aan
7 euro) na de Mis van zaterdag om 19 uur.
FERM – handwerkcafé
En FERM blijft ferm breien, haken, … en ondertussen ook ferm babbelen en lachen bij een
heerlijke tas koffie op woensdag 26 oktober, en verder om de 14 dagen (woensdagen: 9 en 23
november enz.).
Afspraak in lokaal 1 van St.-Baaf, telkens om 19 uur.

11.11.11 – ontbijtservice
In het kader van de jaarlijkse 11.11.11-actie zal er weer een ontbijtservice plaatshebben op
zondag 6 november. Praktische informatie over de ontbijtservice en de bestemming van de
opbrengst vond je in de folder die huis-aan-huis werd bedeeld.
Wie nog geen bestelling deed, kan dit alsnog doen 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 op zondag 6 november ’s morgens.
PASTORAAL BERAAD – uitnodiging
Een volgend beraad tot uitbouw van onze ‘Pastorale Eénheid’ heeft plaats op nu 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

