
Nieuwsbrief #7 

Beste PE-betrokkene, 
Welkom bij de zevende editie van de nieuwsbrief van de Pastorale 
Eenheid Immanuel. Met dit medium informeren we PE-
vrijwilligers, parochianen en andere geïnteresseerden 
tweemaandelijks 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. Verslag zendingsviering Marcel Van Campen 
Op 22 december ll. werd Marcel Van Campen door Bisschop Bonny gezonden als pastoraal werker 
voor onze pastorale eenheid. Een verslag van de druk bijgewoonde zendingsviering in onze 
zondagskerk Hove Sint-Laurentius vind je hier: https://www.pe-immanuel.be/index.php/8-
nieuws/547-zendingsviering-van-marcel-van-campen. 
 
3. Steunprojecten in onze PE 
De werkgroep diaconie en solidariteit van onze pastorale eenheid wil actief 3 projecten promoten 
die binnen onze PE al op heel wat steun kunnen rekenen. Het zijn projecten verdeeld over 3 
continenten: Azië, Afrika en Amerika. Het is de bedoeling deze initiatieven bekend te maken 
buiten de grenzen van de parochies van waaruit ze zijn ontstaan. In een van de volgende 
nieuwsbrieven besteden we hier nog uitgebreider aandacht aan. 
Het gaat meerbepaald om: 
- Linda Stabel, die zich bekommert om kinderen in  Sri Lanka (O.L.V.-O.O. Kontich), 
- Epicure Bohi, voorvechter van een scholenproject in Congo (O.L.V.-Geboorte Lint) en 
- Peter Gijs, actief in Venezuela (Sint-Jozef Hove en Sint-Martinus Kontich). 
 

4. Wijnverkoop t.v.v. solidariteit Venezuela 
Het is ten voordele van dit laatste project dat op dit moment (9 februari t.e.m. 9 maart) 
een wijnverkoop loopt. De wijnen zijn afkomstig van Cantina di Mauro, zodat ook Casa di 
Mauro, een woonproject voor jongvolwassenen met een beperking in Kontich-Waarloos, erdoor 
gesteund wordt. Je vindt meer info en een bestellijst in bijlage. Bestellen kan bij de Kontichse 
verenigingen Samana, Okra, KWB, Femma, Schakel, Scouts en Gidsen, of rechtstreeks 
via verbeeck.raf@skynet.be en simultane overschrijving van het juiste bedrag met vermelding van 
uw gegevens op BE77 7390 1916 1642. 
 
5. Op het programma in de parochies van onze PE 

 Sint-Rita Kontich: Op 13 februari begonnen de 15 donderdagen ter voorbereiding op de 
feestdag van de H. Rita (22 mei). Gedurende deze periode zal men elke donderdag, tijdens 
de eucharistieviering van 15 u., een aspect uit het leven van de H. Rita meer 
toelichten.  Pater Eugeen heeft hiervoor een mooie presentatie met muziek gemaakt,  die 
elke donderdag zal aangepast worden volgens het thema.     

 Op zondag 8 maart 2020 is er in Aartselaar Sint-Leonardus, gekoppeld aan de week van de 
vrijwilliger, om 11 u. een dankviering voor alle vrijwilligers; aansluitend hapje en drankje 
achteraan in de kerk. 

 Waarloos Sint-Michaël: zondag 8 maart: "Dag zonder afwas": Samana nodigt uit om te 
komen eten in het Berkenhof in Waarloos tussen 12 en 18 u. Vooraf inschrijven. 
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 Onze-Lieve-Vrouw Geboorte te Lint plant op maandag 9 maart om 20 uur in de pastorie 
(Koning Albertstraat 6) een parochieberaad met op de dagorde: het boek van James 
Mallon  'Als God renoveert' en de pauselijke brief 'Christus vivit'. Iedereen is op deze avond 
van harte welkom. 

 Dinsdag 10 maart: Ferm/Femma Waarloos nodigt uit: Boekvoorstelling: 'Bewind vs 
Bemind' door Els Coenen. Om 19.30 u. in de bovenzaal van het Berkenhof (F. Maesstraat 
95). 

 Woensdag 18 maart: Waarloos Sint-Michaël: open parochieraad/parochieberaad: 'Onze 
parochie en de toekomst'. Om 20 u. in de bovenzaal van het Berkenhof. 

 Donderdag 19 maart: jaarlijks Kerkconcert in Hove Sint-Laurentius. Toegangskaarten zijn 
verkrijgbaar door overschrijving van 18 euro per kaart op rekening BE95 7310 0740 9458 
van vzw Laurentius en zullen (op naam) ter beschikking liggen aan de inkombalie. Alle info 
hier: https://www.pe-immanuel.be/images/PDF/fran_2570/poster-Kerkconcert-2020-
LR_002.jpg 

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. 
 

6. Paasfolder PE 

Alle vieringen voor de paastijd werden gebundeld in de nieuwe paasfolder van onze pastorale 
eenheid, die we in heel wat parochies huis-aan-huis, of elders via zoveel mogelijk andere kanalen 
verspreiden. Je vindt hem ook in bijlage. We wensen jullie alvast een zinvolle vastentijd, een 
louterende goede week en een zalig paasfeest! 
 

7. Extra vieringen en bijeenkomsten vasten 
Naast de traditionele vieringen van de Goede Week, die je in de paasfolder vindt, zijn 
er in de veertigdagentijd nog een aantal andere vieringen of bijeenkomsten. Ook 
daar is iedereen van harte welkom! 

 Diaken Bob Van den Bergh biedt een aantal verdiepingsavonden aan, ook in samenwerking 
met PE Heilige Maria Magdalena (Edegem-Mortsel). Je vindt het overzicht van 
onderwerpen, data en locaties in bijlage. Wie graag meer info heeft, kan terecht bij Bob 
via bob.vdb@myonline.be. 
  

 Op woensdagavonden 18 maart en 1 april is er in Kontich O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen een 
Taizéviering, telkens om 19.30 u. 

8. Noteer alvast 

 De gezamenlijke ontmoetingsdag van de pastorale eenheid vindt in 2020 plaats 
op zaterdag 27 juni. 

 De verjaardagsviering van de PE vindt in 2020 plaats op zondag 6 september. 

9. Aankondiging Lezing Marc Desmet 

Eer het zover is, organiseert de pastorale eenheid een lezing van Marc Desmet over het actuele 
thema van het waardig levenseinde. Marc Desmet is jezuïet en voltijds arts palliatieve zorg. Hij 
publiceerde vijf boeken op het kruispunt van palliatieve zorg, spiritualiteit van de zorgverlener, 
bio-ethiek, fenomenen van depressie en vermoeidheid. In het maatschappelijk gesprek omtrent 
het levenseinde wijst hij op onderliggende spirituele en culturele uitdagingen. 
Van harte welkom op woensdag 29 april om 20 u. in de kerk van Hove Sint-Laurentius. 
 

10. Tot slot 
Je bent aan het einde gekomen van de eerste digitale nieuwsbrief van 2020. 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 paasdag 12 april 2020. 
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