
Nieuwsbrief #5 

 
Beste PE-betrokkene, 
 
Welkom bij de vijfde editie van de nieuwsbrief van de Pastorale Eenheid 
Immanuel. Met dit medium informeren we PE-vrijwilligers, parochianen en 
andere geïnteresseerden periodiek over wat er reilt en zeilt in onze Pastorale 
Eenheid. Reacties zijn welkom op nieuwsbrief@pe-immanuel.be. 

 
1. Nieuwsbrief Pastorale Eenheid 
Deze nieuwsbrief is in de eerste plaats een digitaal communicatiemiddel, maar wordt ook afgedrukt in de 
kerken van onze PE gelegd. Wie hem daar gevonden heeft en voortaan graag digitaal ontvangt, stuurt een mail 
naar nieuwsbrief@pe-immanuel.be, of surft naar www.pe-immanuel.be en vult daar (links, onder de kalender) 
op de openingspagina zijn naam en e-mailadres in bij 'Abonneer op nieuwsbrief'.  
Druk op aanmelden en je aanmelding is verstuurd! 
Wie de nieuwsbrief al in zijn mailbox ontving, hoeft uiteraard niet opnieuw aan te melden. 

  

2. Enquête website www.pe-immanuel.be  
Velen onder jullie hebben de weg naar de website van onze pastorale eenheid al gevonden. Wellicht hebben 
jullie dus al wel ideeën m.b.t. wat er al goed loopt, en wat nog beter kan. Vind je wat je zoekt? Werkt alles vlot? 
Om dit te peilen, loopt er momenteel een online-enquête als je naar de website surft. Klik deze niet weg, 
maar geef ons 5 minuten van je tijd om je mening over de website kenbaar te maken. De werkgroep 
communicatie is je dankbaar en houdt rekening met je antwoorden in de verdere ontwikkeling van de webstek! 
 
3. Verslag van de jaarlijkse verjaardagsviering van de PE 
Op zondag 1 september bestond onze pastorale eenheid 'Immanuel' twee jaar en dat werd gevierd met 
een verjaardagsviering om 11 u. in onze 'zondagskerk' Sint Laurentius in Hove.  
Het werd een feestelijke en sterk muzikaal omlijste viering waarop een groot aantal parochianen van de 10 
parochies van onze pastorale eenheid aanwezig waren. Na de viering was er tijdens een receptie ruim de 
mogelijkheid om medeparochianen van alle parochies te ontmoeten. Foto's van deze feestviering kan je vinden 
op onze website: https://www.pe-immanuel.be/index.php/8-nieuws/495-de-verjaardagsviering-pe-immanuel. 

 

4. Nieuws uit de werkgroep Diaconie 
De werkgroep Diaconie & Solidariteit van de PE houdt zich bezig met Aandacht en zorg voor mensen die door 
lijden of miserie getroffen worden, kansarmen en uitgesloten medemensen, zieken en rouwenden. Graag 
vestigen zij onze aandacht op volgende initiatieven in de komende maanden: 

 Mong van 'De Vieze Gasten' presenteert: Vertel- en Zangtheater “Brood én Rozen voor 
iedereen” – zaterdag 19 oktober, 19.30 u. – Dienstencentrum 'De Schakel' Lint 

Gebaseerd op het gelijknamige boek van Lieven De Pril. In het kader van de werelddag van verzet tegen 
armoede en ten voordele van 'Samen tegen Armoede' (vrije bijdrage). Meer info vind je hier: https://www.pe-
immanuel.be/images/flyer_19_oktober_2019.pdf. Van harte welkom namens de Welzijnsschakel 'Kiemen' en 
OCMW Lint! 

 Viering Levensadem – vrijdag 6 december, 19.30 u. – Kerk O.L.V.-O.O. Kontich-Kazerne 

Levensadem is een christelijke organisatie die zich ontfermt over gezinnen die in twijfel zijn om al dan niet een 
zwangerschaps-afbreking te doen en dit om diverse redenen. Ook ouders die een kindje voor of vlak na de 
geboorte  verloren zijn, krijgen begeleiding. Gezinnen  die het iets moeilijker hebben, krijgen ondersteuning 
met de materiële behoeften. De inspiratie van het hele werk is gedragen door Gods woord. Levensadem 
verzorgt éénmaal per jaar een ontmoetingsviering die wordt  voorgegaan door Mgr. Johan Bonny. 
Iedereen is hierop van harte welkom! 

 

5. Nieuws uit de parochies 

 Opening vernieuwde pastorie Sint-Jozef Hove 
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Op 12 september ll. werd de totaal vernieuwde pastorie van Sint-Jozef in Hove plechtig geopend. Lees hier het 
relaas van diaken Herman en de geschiedenis van de pastorie: https://www.pe-immanuel.be/index.php/8-
nieuws/497-opening-vernieuwde-pastorie-st-jozef-te-hove 

 Kringen gestart 

Zoals elk werkjaar zijn rond deze tijd de eerstecommuniecatechese (Kring8) en vormselcatechese 
(Kring12) overal met hun werking gestart. Je leest hier alvast meer over hoe dat er aan toeging in Kontich en 
Lint: https://www.pe-immanuel.be/index.php/8-nieuws/504-een-mooie-start-voor-de-vomelingen-uit-
kontich-en-lint. 

 Op 1 november te Kontich Sint-Rita enkel viering om 9.30 u. 

We herhalen graag dat er op vrijdag 1 november (Allerheiligen) in Kontich Sint-Rita uitsluitend een woord- en 
communiedienst zal plaatsvinden om 9.30 u. en dus uitzonderlijk geen eucharistieviering  om 15 u. Geef dit 
zeker door aan mensen van wie je weet dat ze de viering van 15 u. wel eens bezoeken! 
 
6. Op het programma in de parochies van onze PE 

 zondag 17 november, 10 u.: Vremde Sint-Jan-in-de-Olie: Oecumenische Vredesviering. 
 zondag 8 december, 17 u.: Kontich O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen: Vesperviering. 
 dinsdag 10 december, 19 u.: Hove Sint-Laurentius: Adventswake. 
 vrijdag 20 december, 20 u.: Waarloos Sint-Michael: Kerstconcert. Door de koninklijke fanfare Sint-

Cecilia. Na het concert is er gelegenheid tot napraten bij een drankje in het Berkenhof. 
 zondag 22 december, 15 u.: Hove Sint-Laurentius: Kerstsamenzang. 
 vrijdag 27 december, 20 u.: Lint O.L.V.-Geboorte: Kerstconcert met samenzang. 

Door het koor Cantabile uit Hove. 
 op zondag 5 januari 2020 tenslotte, luisteren Driekoningen de vieringen op in o.a. Waarloos Sint-

Michael, Lint O.L.V.-Geboorte en Kontich Sint-Martinus. 

Alle speciale vieringen en andere geplande activiteiten van onze PE en de parochiekernen vind je te allen tijde 
in de agenda en de nieuwsberichten op de openingspagina van de website van de PE. Ga er zeker geregeld een 
kijkje nemen! Je mag eind november ook een folder verwachten met alle vieringen in de kersttijd in onze 
pastorale eenheid. 
 
7. Verslag misdienaarsdag 7 september ll. 
Peter en Thomas, de twee trekkers van de misdienaarswerking in onze PE, brachten op 7 september 
jongstleden heel wat acolieten samen voor een toffe fietstocht. Je leest het relaas van de 
2de misdienaarsdag hier: https://www.pe-immanuel.be/index.php/8-nieuws/496-misdienaarsdag-2019. 
Een hartelijk dankjewel aan Peter en Thomas voor de organisatie en ook aan diaken Bob Van den Bergh voor 
de warme steun aan hun initiatief! 

 

8. Niet vergeten: 
De gezamenlijke naamdagviering van de PE vindt plaats in Waarloos Sint-Michael op zaterdag 30 
november om 17.30 u. Opgelet: de vieringen die normaalgezien op zaterdagavond plaatsvinden in 
Aartselaar Sint-Leonardus, Hove Sint-Jozef, Hove Sint-Laurentius en Kontich Sint-Martinus, komen die dag 
uitzonderlijk te vervallen! 

 

9. Intussen bij de buren 
Recent werden onze buurparochies van Edegem en Mortsel verenigd in de nieuwe pastorale eenheid 
'Heilige Maria Magdalena'. We wensen hen veel succes in deze samenwerking, en zullen hen ongetwijfeld 
ontmoeten om af en toe eens over het muurtje te kijken. Wie meer details wil vernemen over deze nieuwe PE, 
kan hier terecht: https://www.pe-immanuel.be/index.php/8-nieuws/492-oprichting-pe-heilige-maria-
magdalena. 
 
10. Tot slot 
Je bent aan het einde gekomen van de vijfde editie van onze digitale nieuwsbrief. Je kan het recentste nummer 
ook steeds terugvinden op de openingspagina van www.pe-immanuel.be. Kopij voor het volgende nummer, dat 
je mag verwachten over een 2-tal maanden, stuur je naar nieuwsbrief@pe-immanuel.be, uiterlijk op 
dinsdag 10 december 2019. 
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