
 

Nieuwsbrief #8 

 

Beste PE-betrokkene, 
 
Welkom bij de nieuwe 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 in coronatijden 
 
Het zijn bijzondere tijden. Langzaam dringt het door dat we wellicht een periode 
meemaken die we, al lopen alle vergelijkingen mank, sinds WOII niet meer gekend 
hebben. Intussen is het verbod op alle liturgische bijeenkomsten al 
tweemaal verlengd, alvast tot en met zondag 3 mei. Niemand durft nog te 
voorspellen hoelang we nog op een aangepaste manier met elkaar zullen moeten 
omgaan. Deze nieuwsbrief bevat dan ook minder uitnodigingen tot fysiek 
samenkomen dan gewoonlijk. Maar we promoten des te meer virtuele en digitale 
ontmoetingen. Verbonden blijven is de boodschap! 
 
 
2. Verbonden blijven via internet 

 
Wij blijven als Kerkgemeenschap zo actief mogelijk, weliswaar binnen de regels van 
de overheid. Onze wekelijkse samenkomsten in onze kerken zijn en blijven 
opgeschort, maar wie over internet beschikt kan elke week, en desgewenst zelfs 
dagelijks "participeren" aan vieringen en bezinningen die voor ons gestreamd 
worden vanuit het bisdom. Hierover vinden jullie alle nodige informatie op onze 
website (www.pe-immanuel.be - zie bij 'interessante links in coronatijden'). Geef deze 
gegevens zoveel mogelijk door aan gelovigen uit jullie omgeving. 
 

 

3. Begrafenissen, huwelijken, communies en vormsels 
 
Niet enkel de gewone wekelijkse misvieringen, maar ook sacramenten, 
gebedsvieringen, catechese, diaconale initiatieven, vormingsinitiatieven, 
huisbezoeken, vergaderingen en ontmoetingen: ze kunnen tot nader order niet 
doorgaan of slechts in een minimale vorm, met naleving van alle veiligheidsregels. 
Enkel worden nog toegestaan: begrafenisceremonies, in aanwezigheid van maximum 
15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; kerkelijke 
huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de 
bedienaar van de eredienst.  
 
Voor kinderen en hun ouders is de meest ingrijpende maatregel het uitstel van alle 
eerste-communies en vormsels. Het bisdom werkt momenteel aan een erg 
moeilijke puzzel om de vormselvieringen in alle parochies in te plannen, zo veel 
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mogelijk rekening houdend met de lokale desiderata. Daarna zullen we zelf ook de 
eerste-communievieringen in onze pastorale eenheid kunnen vastleggen. Maar gezien 
er ook rekening zal moeten gehouden worden met de richtlijnen van de overheid, 
kunnen we nu al meedelen dat er vóór 1 juni zeker geen data voor vormsel- of eerste-
communievieringen zullen meegedeeld worden. Van zodra we groen licht krijgen van 
bisdom en overheid zullen na 1 juni de data zo vlug mogelijk aan alle betrokkenen 
meegedeeld worden. 
 

 

4. Vieringen afgelast, kerken open! 

Ook al zijn er momenteel geen vieringen mogelijk, heel wat van 
onze parochiekerken blijven open voor persoonlijke bezinning en gebed. 
We hopen dat dit ondanks deze moeilijke periode een krachtig teken kan zijn van een 
open, hartelijke en nabije kerk. De voornaamste openingsuren: 

 Aartselaar Sint-Leonardus: de O.L.V.-kapel (ingang aan de achterzijde van de 
kerk) is elke dag open van 9-17 u. 

 Boechout Sint-Bavo: de bidkapel aan de zijdeur is dagelijks geopend van 9-17 
u. met mogelijkheid een kaarsje te branden 

 Hove Sint-Jozef: gesloten 

 Hove Sint-Laurentius: de weekkapel is dagelijks geopend van 9.30 tot 18 u. 
met beelden/communicatie op het scherm, achtergrondmuziek en de 
mogelijkheid een kaarsje aan te steken 

 Kontich-Kazerne O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen: elke dag open van 9 tot 20 u. 
 Kontich Sint-Martinus: elke zaterdag en zondag open van 10-11.30 u. 
 Kontich Sint-Rita: elke dag open van 8 tot 17.30 u. 
 Lint O.L.V.-Geboorte: stilteruimte (ingang langs het Kerkplein) dagelijks open 

ongeveer van 8 tot 18 u., met gelegenheid een kaars aan te steken 

 Vremde Sint-Jan in d'Olie: gesloten 

 Waarloos: elke zondagvoormiddag tussen 10 en 11 en op woensdagavond 
tussen 18 en 19 u. 

De opening van de kerken is steeds onder voorbehoud; de opgelegde preventieregels 
kunnen altijd wijzigen. Respecteer de richtlijnen en hou zeker altijd een 
minimumafstand van 1,5 m van elkaar! 
 

 

5. Diaconie in tijden van corona 

 Mensen die het al moeilijk hadden worden vaak het zwaarst getroffen door de 
huidige omstandigheden. Als je weet hebt van iemand met problemen, zijn 
de parochies en hun pastores zoals steeds bereikbaar en 
aanspreekbaar, zij het vanop afstand. Alle contactgegevens vind je op www.pe-
immanuel.be (zie bij 'parochiekernen'). Je kan ook terecht bij het 
coronameldpunt van de pastorale eenheid via coronacommunicatie@pe-
immanuel.be. 

 Door de coronamaatregelen konden de geplande collectes, Koffiestops en 
Culinair/Solidaire maaltijden t.v.v. Broederlijk Delen helaas niet doorgaan. 
Een spijtige zaak, zeker in tijden waarin solidariteit met de meest kwetsbaren 
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in onze samenleving meer dan ooit nodig is. Daarom nodigen we iedereen uit 
om Broederlijk Delen en haar partners op een andere manier  te 
ondersteunen. Delen kan heel eenvoudig door middel van een gift. Doe een 
overschrijving op het rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 met 
gestructureerde mededeling +++201/1000/50493+++ of stort online 
via www.broederlijkdelen.be/gift. 

 
Jouw vrijgevigheid maakt een groot verschil, voor Ndeye, Alassane en Saratou 
uit Senegal, Maman Bienvenue uit Congo en Herman en Maria José uit 
Colombia. Zij zijn de mensen waarvoor we delen en herverdelen. Lees hun 
verhaal via www.broederlijkdelen.be/delen-doet-goed. Bedankt voor je 
solidariteit. Delen doet goed. Nu meer dan ooit. 

 Naar het voorbeeld van Gent en Antwerpen richtten sociale organisaties 
ook voor de regio Neteland een solidariteitsfonds op. Het geld van het 
fonds zal gebruikt worden om mee een antwoord te bieden op concrete noden 
van mensen in een kwetsbare positie, die het gevolg zijn van de coronacrisis. 
Het gaat om noden die niet door andere instanties of initiatieven gelenigd 
worden. Met regio Neteland bedoelen we in eerste instantie de gemeenten 
Berlaar, Boechout, Bonheiden, Duffel, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, 
Nijlen, Putte, Ranst, Wommelgem en Zandhoven. Natuurlijk kunnen ook 
andere gemeenten er deel van uitmaken in de toekomst. We roepen de 
gemeentebesturen in deze regio ook op tot een donatie aan het fonds. Het 
solidariteitsfonds heeft alvast de steun van Gastvrij Boechout, MIVAS, Oxfam-
Wereldwinkel Duffel, Kontich en Lier, Transitie Lier, Welzijnsschakel Kiemen, 
Werkmmaat en Mondiale Werken Regio Lier. Ook andere organisaties kunnen 
zich nog aansluiten. Rekeningnummer van het solidariteitsfonds regio 
Neteland is BE41 7350 5680 5410. Vragen of informatie 
via solidariteitsfondsneteland@gmail.com.  

 

6. Uit de Oecumenische Werkgroep 

Tot onze spijt moeten we u laten weten dat het geplande Synagoge-bezoek op 17 
mei niét doorgaat! Het zal u waarschijnlijk niet verbazen in deze coronaperiode. 
  
Dit bezoek zou passen in de reeks ‘kerkbezoeken’, die de ‘Oecumenische Werkgroep’ 
organiseert.  Onze Protestantse en Katholieke godsdienst is ‘Joods-Christelijk’: Jezus 
was een Jood. Vandaar onze interesse in de Joodse gemeenschap. Er zijn ongeveer 30 
Joodse gebedsplaatsen in Antwerpen. Wij zouden de Synagoge aan de 
Hoveniersstraat bezoeken, met een gids uit de eigen Joodse gemeenschap. 
  
Er zijn veel méér Joodse mensen in Antwerpen, dan degenen die wij herkennen aan 
hun opvallende kledij. In Joods Antwerpen is zowat 50% ultra-orthodox, zij zijn zeer 
streng in de leer. Er zijn echter ook modern-orthodoxe Joden. Zij belijden hun geloof 
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en geloofspraktijk eveneens zuiver en nauwgezet, maar gaan soepel om met de 
hedendaagse cultuur en samenleving. Dan zijn er ook de liberale en geseculariseerde 
Joden, die wel hoogtepunten, overgangsrituelen en grote feesten vieren, maar vaak 
individuele accenten geven aan hun geloof. Tijdens het bezoek zouden we hier nog 
meer over horen. We hopen dat we dit bezoek op een later moment opnieuw kunnen 
plannen. 
  
Namens de ‘Oecumenische Werkgroep’, 
Ds Marieke den Hartog / 03 454 40 14  (predikant@vpkbboechout.be) -  Agnes Joly / 
03 455 56 97  (ludoenagnes@skynet.be) -  Danny Rouges / 03 239 76 51 
(danny.rouges@scarlet.be  (Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke 
Betrekkingen) -  Miecke Rutges / 03 455 78 25  (miecke@rutges.be) 

 

7. Noteer alvast 

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

 De naamdagviering van de PE vindt in 2020 plaats op zaterdag 28 
november. 

 

8. Annuleringen door coronamaatregelen 

 De lezing van Marc Desmet over het actuele thema van het waardig 
levenseinde, die gepland was op woensdagavond 29 april in de kerk van Hove 
Sint-Laurentius, wordt verplaatst naar een latere datum. We houden u 
op de hoogte. 

 De Scherpenheuvel-bedevaart die voorzien was voor 16 mei, gaat dit jaar niet 
door. 

 Het bezoek aan de Joodse synagoge vindt zoals hoger vermeld niet plaats op 17 
mei. 

 22 mei is de feestdag van de H. Rita, patrones van de hopeloze zaken. Hoe 
toepasselijk ook op dit moment, het octaaf dat gepland was van 17 t.e.m. 24 
mei met verschillende feestelijke vieringen in Kontich Sint-Rita, is dus 
afgelast. 

 Ook een aantal parochiefestiviteiten waaronder de Meifeesten in Kontich-
Kazerne (21-24/5), de parochiekermis in Kontich Sint-Rita (5-7/6) en de Dag 
van de Zondag in Waarloos gaan niet door. 

 De ontmoetingsdag voor alle vrijwilligers van de pastorale eenheid, 
die gepland was voor zaterdag 27 juni in Capenberg in Boechout, is 
geannuleerd. Ook 'happy hours' zijn voorlopig niet meer aan de orde. 

 

9. Verstrooiing in tijden van corona 

 

Nu de sociale contacten grotendeels zijn stilgevallen, ben je misschien wel op zoek 
naar aangename ontspanning en zinvol lees, kijk- en luistervoer. We doen 3 
suggesties. 



 In de reeks 'De Bijbel van A tot Z' verscheen op Kerknet recent een bijdrage 
over Immanuel. Zeker relevant voor ingezetenen van onze pastorale 
eenheid: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/bijbel-van-tot-z-i-
van-immanuel-god-met-ons . 

 Wekelijks geeft Kerknet ook 5 waardevolle TV-suggesties. Wie geabonneerd is 
op hun nieuwsbrief vindt ze automatisch in zijn mailbox. Ben je niet in dat 
geval, surf je even naar kerknet.be en klik je bovenaan op 'nieuws'. 

 Ook muziek passeert daar geregeld de revue. Nu de 50-dagentijd gestart is, is 
het zeker niet te laat om deze luistertips (nu eens niét de bekende passies) te 
herbeluisteren: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/muziek-
voor-de-goede-week-25-minder-bekende-aanraders 

 

10. Tot slot 
 
Je bent aan het einde gekomen van deze 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 vrijdag 12 juni 
2020. Hopelijk kunnen we elkaar tegen die tijd terug ontmoeten in de 
vieringen. Hou het gezond en zorg goed voor elkaar! 
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