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PAROCHIENIEUWS EVERSEL

IS OVERLEDEN
Antonie Schoofs, 90 jaar, weduwe van Louis Driessens , wonende Everselkiezel.
Als parochiegemeenschap bieden wij aan de familie onze christelijke deelneming aan. Moge
Antonie nu rusten in de vrede van de Heer.
BASISSCHOOL – Dag van de jeugdbeweging

© De
Springplank
Dank zij een bloeiende scoutsafdeling kunnen heel veel kinderen van Eversel elke week op
zaterdagnamiddag genieten van de scoutsactiviteiten. Ook zijn er heel wat kinderen die naar
de Chiro in Heusden trekken. Dat er inderdaad veel kinderen lid zijn van Chiro of Scouts
bleek op de “dag van de jeugdbeweging” op vrijdag 21 oktober jl. Dan mochten immers de
kinderen die lid zijn van een jeugdbeweging in uniform naar de school komen. En dat deden
ze dan ook. Ze waren met méér dan 100 en ze hebben het op een enthousiaste manier laten
zien.
PAROCHIEBLAD
De periode voor de herabonnering op het parochieblad “Kerk en Leven” loopt ten einde. Wie
nog niet vernieuwde, kan dit alsnog doen door storting van 46 euro op rekening nr. BE41
7351 1716 8510 , van “parochie Eversel”. We danken allen die het abonnement vernieuwden
en we hopen dat zij wekelijks hun weg blijven vinden in het lezen van het parochieblad. Ook
van harte dank aan alle medewerkers, die voor de herabonnering zorgden.

ST.-CECILIAFEEST
Normaal wordt jaarlijks het St.-Ceciliafeest voor alle parochiale medewerkers gevierd tijdens
het derde weekend van november. Door allerlei omstandigheden zal dat mooie feest niet meer
doorgaan.
Om de parochiale medewerkers toch te kunnen danken, zal er begin 2023 een parochiefeest
georganiseerd worden. Later volgt hier méér nieuws over.

11.11.11 - ontbijtpakketten
Ook dit jaar hebben scouts, KWB en FEMMA de handen weer in elkaar geslagen om ons op
zondag 6 november a.s. te laten genieten van hun ontbijtpakketten, en dit deels ten voordele
van de 11.11.11-actie maar vooral ook ten voordele van “Een Hart voor Senegal”, een project
dat de bouw en inrichting behartigt van een school in een achtergestelde buurt van Mbour, in
Senegal.
Aan alle deelnemers van de ontbijtservice zeggen we: smakelijk. En aan de inrichters zeggen
we namens 11.11.11: dank u wel.

SCOUTS - trappistenquiz
Op zaterdag 19 november om 20 uur heeft de achtste editie plaats van de jaarlijkse
Trappistenquiz. Het is een amusante avond vol quizvragen en heerlijke trappisten,
georganiseerd door de leiding en de jins. De opbrengst is bestemd voor het buitenlands kamp
van de jins.
Er zijn mooie prijzen te winnen. Inschrijven kan door dringend een mail te sturen naar:
trappistenquiz@scoutseversel.be met vermelding van de ploegnaam. Doe dit dringend want
de plaatsen zijn beperkt. De inschrijving bedraagt 15 euro per team, te betalen aan de kassa.
De quiz gaat dit jaar door in de lokalen van de schuttersgilde St.-Hubertus aan de Kanaalweg.
En wie niet zo fan is van een quiz kan eveneens komen genieten van een frisse trappist!
Tot dan! Namens de Jins van scouts Eversel

PASTORAAL BERAAD
Op zaterdagvoormiddag 22 oktober jl. kwamen vertegenwoordiger van onze 4
parochies weer samen in St.-Baaf om te bouwen aan hun ‘Pastorale Eenheid’ die begin
dit jaar werd opgericht.
“Al gaande toont zich de weg …”, die mooie wijsheid is ook van toepassing bij de
uitbouw van onze Pastorale Eenheid. Die weg kunnen we niet alleen gaan, iedereen die
onze Eenheid mee vorm en toekomst wil geven, draagt bij … een onmisbare bijdrage.
Met de aanwezigen op het pastorale beraad van afgelopen zaterdag hebben we stappen
gezet naar een concretere uitwerking van de vormselcatechese, het samen vieren en onze
communicatie. De start is genomen, de weg is nog lang maar we kijken hoopvol naar de
volgende stappen.
Namens de leden van het team pastorale eenheid Sint-Franciscus.

GASTVRIJ COMITE HEUSDEN-ZOLDER
samenwerken aan een gastvrije en solidaire gemeente!
De initiatiefnemers van ‘Gastvrij comité’: Ward Ceyssens, Linda Langenaeken, Jac De
Bruyn.
In Heusden-Zolder is er recent een Gastvrij comité opgericht, een groep vrijwilligers die zich
willen inzetten voor mensen op de vlucht, onafhankelijk van hun verblijfsstatuut.
Wij helpen vluchtelingen met hun concrete problemen, hun papieren, maken hen wegwijs in
de gemeente, zoeken mee naar huisvesting, werk, hobby’s, helpen kinderen met huiswerk,
bieden oefenkansen om Nederlands te spreken,… Wij stimuleren hun zelfredzaamheid en de
integratie in hun buurt.
We doen dit in samenwerking en met ondersteuning van het Sociaal Huis (OCMW),
gemeente of De Bark.
Als Gastvrij comité willen we iedereen die op één of andere manier met vluchtelingen werkt,
in onze gemeente verenigen, op geregelde tijden samenkomen om onze ervaringen uit te
wisselen, mekaar te versterken, organiseren van info en vorming.
De nood aan vrijwilligers is echter zeer groot. Mensen die zich op één of andere manier
willen inzetten voor mensen op de vlucht, bv. om Nederlands te oefenen, helpen met
administratie, zorgen voor ontspanningsactiviteiten of huiswerkbegeleiding en dergelijke in
de Bark, als buddy bij het OCMW,… zijn zeker welkom!
Wie graag wat meer informatie wil of kandidaat- vrijwilliger wil worden, kan hiervoor een
mailtje sturen naar : lindalangenaeken@hotmail.com

