
Nieuwsbrief oktober 2022 

 

Beste betrokkenen bij Pastorale Eenheid Immanuel, 
 
Zoals jullie intussen weten, vertrekt Paul Cools op 1 
november naar de benedictijnerabdij van 
Doetinchem. De parochies van Hove en de Pastorale 
Eenheid Immanuel nodigen iedereen uit om in een 
dankviering afscheid te nemen van hun pastoor. 

  

Afscheidsviering van pastoor Paul Cools op zondag 30 oktober  
 
Een viertal maanden geleden, kondigde Paul Cools aan dat hij per 1 november zou 
vertrekken naar Doetinchem (Gelderland - NL), de abdij waar hij begin dit jaar ook 
enkele maanden verbleef. Voor hem begint dan een periode als postulant in de Sint-
Willibrordabdij aldaar. 
 
Met deze keuze voor het monastieke leven in de traditie van de benedictijnse 
spiritualiteit, komt er ook een einde aan zijn 20-jarig engagement in de Hovese Sint-
Laurentius- en Sint-Jozefparochies en aan zijn mandaat als pastoor van de Pastorale 
Eenheid Immanuel. 
 
De parochies van Hove en de Pastorale Eenheid Immanuel nodigen alle gelovigen en 
sympathisanten uit om samen in een dankviering afscheid te nemen van hun 
pastoor. Deze plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zondag 30 oktober 
om 11 u. in de Sint-Laurentiuskerk te Hove, met muzikale ondersteuning van 
het Immanuelkoor, waarin alle parochies van onze PE vertegenwoordigd zijn. 
 

In deze viering willen immers alle 10 parochies van onze 
Pastorale Eenheid hun dank betuigen aan onze 
afscheidnemende pastoor voor zijn inspirerende en wijze 
herderlijke leiding gedurende zovele jaren. We vieren zijn 
vertrek samen met Paul zelf, met onze deken Jan Verheyen, 
met zijn gewijde collega-priesters en diakens, zijn toegewijde 
parochianen en allen die hem willen danken voor zijn trouwe 
inzet als priester en pastoor. We wensen Paul alle zegening toe 
voor zijn nieuwe roeping in de schoot van de benedictijnse 

familie, en een gelukkige toekomst, waarin zijn verlangen naar innerlijke verdieping 
een bekroning moge vinden. 
 
Na de viering wordt in de Markgraaf, naast de kerk, een dankreceptie aangeboden 
door de Sint-Laurentiusparochie. 
 
Wie wil kan een bijdrage voor een afscheidsgeschenk overschrijven naar BE59 7331 
2519 7526 van Dekenaat Rupel-Nete regio Kontich vzw, met vermelding 'Paul 
Cools'. Graag bieden wij Paul als dankbare herinnering aan zijn onafgebroken inzet 
voor onze geloofsgemeenschappen een icoon aan. Daarnaast zal Paul ook een goed 
doel dat wij met uw aller hulp zullen ondersteunen, mogen aanduiden. 

https://pe-immanuel.be/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1&userid=30&mailid=38
https://pe-immanuel.be/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1&userid=30&mailid=38


30 oktober is ook 5de-zondagviering 
 
Daarnaast is 30 oktober ook de volgende "vijfde zondag". Graag frissen we even op 
wat daarmee bedoeld is. 
 
Onze Pastorale Eenheid Immanuel zorgt ervoor, dat er normaal elk weekend in onze 
tien kerken een viering kan plaatsvinden (zie het vieringrooster), hetzij een 
eucharistie, hetzij een woord- en communiedienst. In de meeste maanden van een 
jaar zijn er vier weekends, maar enkele keren per jaar is er ook een vijfde weekend. 
Dan wil Immanuel ons behoren tot het grotere geheel dat een Pastorale Eenheid is, 
extra aandacht geven. 
 
In zo’n vijfde weekend wordt iedereen uitgenodigd om samen eucharistie 
te komen vieren in de Sint-Laurentiuskerk te Hove, om 11 uur. Ter 
herinnering: de Sint-Laurentiuskerk is onze ‘zondagskerk’, waar elke zondag zonder 
uitzondering een eucharistieviering wordt aangeboden. Op zo'n 5de zondag zijn 
er dan ook elders géén vieringen  om 11 u. Wel bieden we in principe in 
zo’n vijfde weekend, nog één andere viering aan per 
samenwerkingsverband (Aartselaar, Boechout-Vremde, Hove, Lint-
KontichKazerne, Kontich-Waarloos). Raadpleeg hiervoor het parochieblad, de 
affichage in of aan de kerk, of de mededelingen in de vieringen. 

Het eerste weekend waarin deze nieuwe regeling van toepassing was, was dat van 30 
en 31 juli 2022. Nu vindt dus het eerstvolgende vijfde weekend vindt plaats op 29 en 
30 oktober e.k. Daarna valt het daaropvolgende weekend met een vijfde zondag op 28 
en 29 januari 2023. 

 
Noteer alvast 
 
We vestigen graag jullie aandacht op de volgende activiteiten in onze Pastorale 
Eenheid: 

• 'Maar wie zijn die Norbertijnen?' door Andreas Willems: zaterdag 12 
november, 17 u., Sint-Jozef Hove (zie flyer in bijlage) 

• Theatervoorstelling 'Bidboek' door Elena Peeters: vrijdag 18 november, 
20 u., Sint-Jan-in-de-Olie Vremde (meer info: https://pe-
immanuel.be/images/bestanden_gebruikers/fran_2570/artikelen-pe-
immanuel/poster_bidboek.pdf) 

• de Naamdagviering van onze PE: zaterdag 26 november, 18 u., Sint-
Jozef Hove 

  

Dank voor jullie interesse en tot een volgende nieuwsbrief! 

 

https://pe-immanuel.be/images/bestanden_gebruikers/fran_2570/artikelen-pe-immanuel/poster_bidboek.pdf
https://pe-immanuel.be/images/bestanden_gebruikers/fran_2570/artikelen-pe-immanuel/poster_bidboek.pdf
https://pe-immanuel.be/images/bestanden_gebruikers/fran_2570/artikelen-pe-immanuel/poster_bidboek.pdf


 

 

 

Maar wie zijn de Norbertijnen 

 

Pater Andreas Willems, oud-directeur van het Sint-Gabriëlcollege te Boechout en 

norbertijn van Averbode, zal naast een persoonlijke getuigenis, toelichting geven over 

de rol die de norbertijnen vandaag de dag nog spelen in het godsdienstig leven van de 

kerk anno 2022. 

Wanneer: zaterdag 12 november  te 17.00u; 

 aansluitend: eucharistieviering om 18.00u  

  voorgegaan door pater Andreas Willems 

 

Waar: Sint-Jozefkerk, A.Rodenbachstraat 33 te Hove 

 

 

 


