
Nieuwsbrief mei 2022 

 

Beste betrokkene bij Pastorale Eenheid Immanuel, 
Het is al even geleden dat je van ons een nieuwsbrief ontving, maar nu 
zijn er toch enkele onderwerpen die we ook langs deze weg nog eens 
onder jullie aandacht willen brengen. 

  
 
Nieuwe uren van de vieringen vanaf 11-12 juni 
 
In september vorig jaar wijdden we een nieuwsbrief aan de voorbereiding op de toekomst van onze 
Pastorale Eenheid. We stelden jullie toen de 5 samenwerkingsverbanden voor, waarbinnen de 10 
parochies van de PE Immanuel voortaan nauwer gingen samenwerken. Intussen zijn we aangeland 
bij een volgende stap in dit traject. 
 
De Pastorale Eenheid bestaat intussen immers meer dan 4 jaar. De snel toenemende krapte aan 
kerkgangers, maar ook aan voorgangers en vrijwilligers, maakt het noodzakelijk om onze 
menselijke en materiële middelen optimaal te bundelen. Corona heeft deze evolutie nog versneld. 
De samenwerkingsverbanden gaan vanaf nu intenser samenwerken. Zo zullen hun Plaatselijke 
KernGroepen (de vroegere parochieteams) met een gezamenlijke dagorde werken en stapsgewijs 
samensmelten. Dit proces is al volop aan de gang. 
  
Daarnaast is het de taak en verantwoordelijkheid van de Pastorale Eenheid om er voor te zorgen 
dat er zo lang mogelijk in alle parochies nog een weekendviering kan plaatsvinden. Daartoe 
hebben we de uren van deze vieringen grondig moeten herschikken en op elkaar 
afstemmen, om onze voorgangers toe te laten de kerken tijdig te bereiken en hen ook wat 
ademruimte te geven voor hun privéleven tijdens het weekend. We moeten er over waken dat we 
hen niet overbelasten. Samengevat ziet dit nieuwe vieringenrooster er als volgt uit: 

• SWV Kontich Sint-Martinus, Kontich Sint-Rita en Waarloos Sint-Michaël: vieringen op 
zondag om 11u. in Sint-Martinus, om 9.30u. in Sint-Michael en de 2de en 4de zondag in 
Sint-Rita eveneens om  9.30u. De  zaterdagvieringen zijn de 1ste en 3de zaterdag om 
18.30u. in Sint-Rita.  

• SWV Kontich-Kazerne O.-L.-V.-Onbevlekt en Lint O.-L.-V.-Geboorte: een alternerend 
uurrooster met het 1ste en 3de weekend van de maand zondagviering in Kontich-Kazerne 
om 9.30u. en zaterdagviering in Lint om 18.30u.; het 2de en 4de weekend omgekeerd, 
zondagviering om 9.30u. in Lint en avondviering om 18.30u. in Kontich-Kazerne. 

• SWV Vremde Sint-Jan-in-de-Olie en Boechout Sint-Bavo: vieringen op zondag om 8.30u. in 
Vremde en om 9.30u. in Boechout. 

• SWV Aartselaar Sint-Leonardus: vieringen op zaterdagavond om 17u. en op zondag om 
8.45u. en 11u. 

• SWV Hove Sint-Laurentius en Hove Sint-Jozef: elke zondag eucharistieviering om 11u. in 
Sint-Laurentius en op zaterdagavond om 18u. in Sint-Jozef; bovendien is er de 1e en 3e 
zaterdag van de maand in Sint-Laurentius een avondviering om 17u. 

Als bijlage vind je een handig overzicht, dat ook via borden, affiches en flyers verspreid zal 

worden. Deze regeling zal ingaan op het eerste weekend na Pinksteren, dus op 

zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022. 

  

Wat de aard van de viering betreft, zie je dat er in onze ‘zondagkerk’ Sint-Laurentius Hove elke 

zondag om 11u. een eucharistieviering is. Daar staan we garant voor, te meer daar meer gelovigen 

zich naar de zondagkerk zullen wenden naarmate de krapte in de andere parochies groter zal 

worden. In de andere parochies zullen geleidelijk aan de eucharistievieringen minder frequent 

worden en verder plaats maken voor woord- en communiediensten. Zo worden  we binnen onze 

Pastorale Eenheid van dorpsgenoten meer en meer geloofsgenoten. 



De maanden met een 5de zondag (een viertal keer per jaar dus), zal er per samenwerkingsverband 

slechts 1 viering zijn, op zaterdagavond of op zondag om 9.30u., om iedereen die dat wenst de kans 

te geven een gezamenlijke viering met heel de PE in de zondagkerk bij te wonen om 11u. 

  

Ook dit nog: het is de bedoeling om in het geografisch middelpunt van de PE, Hove, een 

‘geloofscentrum’ te installeren dat bestaat uit de zondagkerk Sint-Laurentius samen met de kerk 

van Sint-Jozef, en hun bijgebouwen. Die site moet voor gans de PE een plaats worden van 

ontmoeting, geloofsverdieping en vorming/informatie, dit alles met het accent op 

intergenerationele ontmoetingen. Later meer hierover. 

 

Wij hopen op jullie begrip voor deze noodzakelijke wijzigingen, die nodig zijn om al onze gelovigen 

binnen de Pastorale Eenheid een hoog kwalitatief pastoraal aanbod te blijven verzekeren. Ook in 

de toekomst zal Immanuel een gemeenschap van gemeenschappen blijven waar het goed 

samenkomen is met al onze geloofsgenoten. Mogen wij ook na Pinksteren 2022 blijven rekenen op 

jullie engagement ? 

 

 

Diocesane Ontmoetingsdag 'als een lopend vuurtje' 6 juni 2022 

 

Zoals jullie ongetwijfeld al opvingen, organiseert het bisdom op 

Pinkstermaandag 6 juni in Turnhout een diocesane ontmoetingsdag onder de 

noemer 'Als een lopend vuurtje'. Het zou natuurlijk tof zijn als daar ook vanuit 

PE Immanuel een mooie vertegenwoordiging is.  

 

Komend weekend zal er in de vieringen een oproep gedaan worden. Overweeg 

zeker om daarop in te tekenen. We onderzoeken momenteel of we een 

bus kunnen inleggen - de trein is wegens spoorwerken dat weekend geen 

goed alternatief. Zet je naam en e-mailadres zeker op de lijst in de kerk 

als je daarin geïnteresseerd bent. 

Wie wil kan natuurlijk ook met eigen vervoer naar Turnhout trekken. We vragen 

wel om ook dan aan te melden op de lijst van je parochie of rechtstreeks door 

een e-mail naar communicatie@pe-immanuel.be. 

 

Praktisch: Met de deelnemers van de andere pastorale eenheden uit ons dekenaat (Kempen-West), 

worden we onthaald in de Pinksterkerk (Collegestraat 26, Turnhout) vanaf 9.30u. 

Je vindt alle info over de mogelijke invulling van de rest van je dag (vieringen, zang, muziek, 

wandelingen, lezingen, gesprekken, workshops, ...) hier: https://www.kerknet.be/bisdom-

antwerpen/artikel/programma-pinksterevenement. Oefen gerust al eens het themalied; je vindt 

het hier: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/zangmomenten. 

De apotheose wordt een gezamenlijke slotviering op de Grote Markt van 17 tot 18u. 

We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten in Turnhout op 6 juni. Warm aanbevolen ! 

 

 

Ontmoetingsdag PE Immanuel 1 oktober 2022 

 

Tenslotte nodigen we jullie alvast graag uit om een 'save the date' in jullie agenda te zetten voor 

onze eigen ontmoetingsdag van de Pastorale Eenheid op zaterdag 1 oktober 2022. Een hele dag 

lang zullen we dan een gevarieerd programma aanbieden op de site van het toekomstige 

geloofscentrum in Hove. Meer info en een uitnodiging volgen later. 

 

Dank voor jullie interesse en tot een volgende nieuwsbrief! 
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