Week 2022-45
PAROCHIENIEUWS EVERSEL

WERD DOOR HET H. DOOPSEL IN ONZE KERKGEMEENSCHAP OPGENOMEN
Federico, zoontje van Andy Dela Pelle en en Loredana Lezzi, Kanaalweg
Mogen Federico gelukkig opgroeien.
Proficiat aan ouders en familie.

NA ALLERHEILIGEN

© WVA
In de dagen van Allerheiligen en Allerzielen hebben we gebeden voor onze overledenen.
Speciaal hebben we herdacht zij die sinds Allerheiligen vorig jaar zijn overleden en begraven
werden met een plechtigheid in de kerk en / of begraven werden op onze begraafplaats in
Eversel. Dit zijn:
Jef Neys
Willy Marx
Leon Frederix
Lutgarde Coppens
Louisa Byloos
Magda Coenen
Lea Lucas
Mathilde Reynders
Leopold Schepers
Louis Schepers
Yorre Elsen
Georges Vandebroek
Josée Rutten
Margriet Goris
René Vandebrouck
Louis Elsen
Cyriel Custers
Pamela Lus
Gerda Vermeyen

Antonie Schoofs
PAROCHIALE EETDAG
Nu zondag 13 november worden we weer allemaal uitgenodigd op onze jaarlijkse
herfsteetdag in St.-Baaf: van 11.30 uur tot 14.30 uur en van 17 uur tot 20 uur
Op het menu: biefstuk, vispannetje, vidé, Noorse visschotel, hamburger, kindervidee, soep en
dessert. Door deel te nemen kunnen we weer eens lekker eten, het ons thuis gemakkelijk
maken én de parochie steunen. Nu al dank aan allen die deze eetdag organiseren en aan allen
die er helpen, ... en aan de bezoekers: smakelijk eten!

KAARTWEDSTRIJD ST.-AMBROSIUSGILDE
Iedereen is uitgenodigd op de kaartwedstrijd zetten van de Ambrosiusgilde op vrijdag 18
november om 19 uur in de kleine feestzaal van St.-Baaf. Inschrijven kan ter plaatse vanaf
18.30 uur. Iedereen is hartelijk welkom.

PAPIEROPHALING
Zaterdag 12 november 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!!!).

STILTEKRING VOOR VREDE
©Jac
Naar aanleiding van de
oorlog in Oekraïne werd al
eerder een ‘Stiltekring’
gehouden aan het
gemeentehuis in Zolder.

De Interreligieuze
werkgroep wil op vrijdag 11
november van 10.45 uur
tot 11.15 uur ter
gelegenheid van
Wapenstilstand opnieuw
een ‘Stiltekring’ houden aan het Gemeentehuis van Zolder.
De werkgroep wil met deze Stiltekring de slachtoffers gedenken van de oorlogen die vandaag
woeden in de wereld: zowel in Oekraïne als in Jemen als in Eritreia enz…
Tevens willen we in stilte oproepen voor het streven naar duurzame vrede, met als een eerste
haalbare stap: collectieve veiligheid! De enige weg én voor het klimaat én voor het bestrijden
van armoede is het voorkomen van oorlog, het afbouwen van atoomwapens, het beperken van
de defensiebudgetten enz… We kunnen beter inzetten op vredesdiplomatie en vredesopbouw
en mensen trainen in actieve geweldloosheid.
De werkgroep roept iedereen op om deel te nemen aan deze symbolische actie. En breng
gerust ook een witte sjaal, laken of wimpel mee.

