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Bij het ter perse gaan waren erediensten 
nog beperkt tot max. 15 aanwezigen, 

met verplichte reservatie. Volg de situatie 
op de voet via www.pe-immanuel.be. 

Daar vind je ook alle links naar gestreamde 
vieringen, of je kan er doorklikken naar 

de webpagina’s van de verschillende parochies. 
Ook kan je er inschrijven op onze digitale 
nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft . 

In alle kerkgebouwen gelden volgende regels: 
mondmaskerplicht, ontsmetting van 
de handen, voldoende afstand en een 

maximale aanwezigheid van 15 personen.

Daar, in de kilte van de morgen
is er een woord
dat je omarmt:
‘Vrees niet’.
Het komt je tegemoet
in haast onbreekbaar licht.
Vertrouw.
Er is meer dan je ziet.
Een weergaloos gedicht
van duizendvoudig leven.

Kris Gelaude



V i e r i n g e n  e n


Sint-Leonardus Aartselaar
Het is verplicht te reserveren voor de vieringen.  

Raadpleeg www.sintleonardusaartselaar.be voor  
openingsuren van de kerk en mogelijke vieringen of  

raadpleeg de info aan de kerk. 

Sint-Bavo Boechout  
De bidkapel is dagelijks open van 9 tot 17 u.  

Palmzondag 28 maart en Paaszondag 4 april is de kerk  
extra open van 10 tot 12 u.

Sint-Jozef Hove
Viering zondag* om 11.30 u. 

Reserveren: parochiesintjozef@telenet.be 
*Paaszondag 4 april: geen viering, wel streaming viering  

Sint-Laurentius. 
De kerk is open op zaterdag van 17 tot 18 u.  

Goede Vrijdag 2 april extra open van 14 tot 17 u.  
voor kruiswegbezinning.

O p e n  K e r k e n  i n


Sint-Laurentius Hove
Overzicht vieringen https://www.pe-immanuel.be/index.php/ 

parochiekernen/sint-laurentius
Witte Donderdag 1 april: viering om 19 u. & aanbidding (na reservatie)

Goede Vrijdag 2 april: projectie kruisweg 14 - 17 u.
Paaszondag 4 april: vieringen om 8.30, 10 en 11.30 u. (na reservatie);  

de viering van 10 u. wordt ook gestreamd.
Reserveren parochie.sintlaurentius.hove@gmail.com of 0485 55 22 97

De weekkapel is dagelijks open van 9.30 tot 17 u.

O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen Kontich-Kazerne
Vieringen op zondag om 9.30 en 10.30 u., woensdag om 19.30 u.

Witte Donderdag 1 april: avondaanbidding H. Sacrament 18 tot 21 u.
Goede Vrijdag 2 april: Kruisweg om 15 u. (na reservatie).

Reserveren parochiekokaz@telenet.be, het formulier in de kerk of  
03 458 62 66 (donderdag van 9 tot 12 u.). Voor de paasdiensten:  

raadpleeg www.pe-immanuel.be of de info aan de kerk.
De kerk is dagelijks open van 9 tot 18 u. (behalve tijdens vieringen).

Sint-Martinus Kontich
Witte Donderdag 1 april: kerk open van 14 tot 16 u. voor aanbidding.

Goede Vrijdag 2 april: Kruisweg om 15 u. (na reservatie).
Paaszaterdag 3 april: Paaswake om 20 u. (na reservatie).

Paaszondag 4 april: viering om 11 u. (na reservatie).
Reserveren 03 457 46 21 (ma.-do. 9.30 tot 11.30 u.)

De kerk is open op zaterdag en zondag van 10 tot 12 u.  
(behalve tijdens de Paasviering).

o n z e  P a r o c h i e s


Sint-Rita Kontich
Vieringen op donderdag om 15 u., zondag om 9.30 en 15 u. 
Witte Donderdag 1 april: Kruisweg om 15 u. (na reservatie)

Reserveren parochiesintrita@telenet.be of 03 457 00 89
De kerk is dagelijks open van 8 tot 17.30 u.  

(behalve tijdens vieringen).

O.L.V.-Geboorte Lint 
Vieringen op zaterdag om 17 u., zondag om 9.30 en 11 u.
Witte Donderdag 1 april: viering om 19 u. (na reservatie).

Goede Vrijdag 2 april: kerk open van 15 tot 16 u. en viering om 19 u.  
Reserveren 0473 76 93 20 

De stilteruimte is dagelijks open.  

Sint-Jan in de Olie Vremde
De kerk is open op zondag van 9 tot 11 u.

Sint-Michaël Waarloos
Goede Vrijdag 2 april: Kruisweg om 15 u. 

Reserveren 0476 52 74 20.
De kerk is open op zondag van 10 tot 11 u. en woensdag  
van 18 tot 19 u. Paaszondag 4 april is de kerk extra open  

tot 12 u.Van harte welkom!


