
Extra nieuwsbrief schorsing 
erediensten 

 

Beste PE-betrokkene, 
Welkom bij deze extra editie van de nieuwsbrief van de 
Pastorale Eenheid Immanuel. Ja, we zijn er nog, helaas 
niet met goed nieuws. 

  

 

2de opschorting erediensten sedert 2 november 2020 

Sinds de extra nieuwsbrief bij de hervatting van de erediensten vijf maanden geleden, 
was er bitter weinig te melden. Door de doorlopende coronamaatregelen bleven 
immers zowat alle andere pastorale en parochiale activiteiten onmogelijk, waardoor 
er ook geen nood was om nieuwsbrieven te versturen. Door de ongemeen sterke 
heropflakkering van de tweede coronagolf, zijn door drie kort opeenvolgende 
noodzakelijke verstrengingen, sinds 2 november opnieuw alle erediensten 
verboden. Hoewel we dit natuurlijk betreuren, weten we intussen dat we ook zo'n 
periode kunnen doorkomen, en hoe: 

- stem terug af op de erediensten bij ATV, VRT radio of TV 
- volg de mededelingen, bezinningen en diensten van het bisdom 
via https://www.kerknet.be/organisatie/bisdom-antwerpen 
- lees Kerk&Leven of surf naar Kerknet voor meer achtergrondinfo en duiding 
- breng een bezoek aan onze kerken voor bezinning of gebed; raadpleeg je 
parochieblad of de webpagina's van je parochie voor de exacte uren; opgelet: de 
opening van de kerken is steeds onder voorbehoud; de opgelegde preventieregels 
kunnen altijd wijzigen; respecteer de richtlijnen, max. 4 personen tegelijk in de kerk, 
draag altijd een mondmasker, ontsmet de handen en hou zeker een minimumafstand 
van 1,5 m van elkaar 
- last but not least: raadpleeg regelmatig de website van de pastorale eenheid voor 
actuele lokale  en corona-informatie: www.pe-immanuel.be; je vindt daar onder de 
corona-info o.a. ook links naar de vieringen van het bisdom e.d. 
 

 

Abonnement op Kerk & Leven al hernieuwd? 
 
Het is nog niet te laat om een abonnement voor 2021 aan te gaan. 
Een jaarabonnement heb je in heel onze PE al voor het nieuwe tarief van 42 euro, 
minder dan één euro per nummer dus. Meer info bij je parochie of via de website. 
 
 
Bevraging 3 jaar Immanuel 
 
De bestuursorganen van onze pastorale eenheid zijn er uiteraard geen half jaar 
volledig mee opgehouden. De pastorale Ploeg, waarin vertegenwoordigers zetelen van 
alle parochiekernen, komt eerstdaags opnieuw virtueel samen in een 
videovergadering. En het pastoraal Team, het beleidsorgaan van de PE, heeft zijn 
vergaderfrequentie nagenoeg kunnen behouden, zij het meestal via online 

https://www.kerknet.be/organisatie/bisdom-antwerpen
http://www.pe-immanuel.be/


vergaderingen. Op het moment van de grootste versoepelingen eind juni, konden zij 
in Aartselaar zelfs een Teamdag-op-afstand houden. Thema was daar: de PE nu en 
morgen. Daaruit vloeide een bevraging voort, die we in september op diverse 
niveaus in onze pastorale eenheid organiseerden, om na te gaan hoe iedereen 
terugkijkt op de voorbije 3 jaren, en hoe men de toekomst ziet. Binnenkort 
verneem je zeker meer over de enquêteresultaten. Alvast dank aan alle respondenten! 
 
 
Advent op komst 
 
Doordat de vieringen ten vroegste zullen hernemen half december, dreigt ook 
de start van de advent (28-29 november) wat tussen de corona-plooien te 
vallen. Bij deze een warm pleidooi om er in je huiskring toch aandacht aan te 
besteden. Denk ook eens aan de mensen die in deze donkere dagen geen knusse 
woonst hebben om zich in terug te trekken. De adventsactie van Welzijnszorg - 
Samen tegen Armoede focust onder de noemer 'Onbetaalbaar' op de toenemende 
woonproblematiek in onze samenleving. Lees er alles over en doneer 
via www.welzijnszorg.be . 
 
 
Tot slot 
 
Drukken we graag onze hoop uit dat iedereen gezond mag blijven, en dat 
we snel terug een genormaliseerde situatie zullen kennen. Veel sterkte 
aan diegenen die zelf of in hun directe omgeving met ziekte of afscheid 
geconfronteerd worden. Zorg goed voor elkaar! 

http://www.welzijnszorg.be/

