
Nieuwsbrief met mededeling van Paul 
Cools 

 

Beste betrokkene bij Pastorale Eenheid Immanuel, 
 
Naar aanleiding van een mededeling van Paul Cools, de 
pastoor van onze Pastorale Eenheid, sturen we deze extra 
nieuwsbrief. We maken van de gelegenheid gebruik om, nu 

de coronamaatregelen hopelijk definitief achter ons liggen, ook de gezamenlijke 
naamdagviering van de PE aan te kondigen. 

 

Woord door pastoor Paul Cools 

Beste allen, 

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag iets meedelen. 
Sinds geruime tijd ben ik werkzaam in Hove, en ook in het onderwijs, en sedert enkele jaren 
als verantwoordelijke voor onze Pastorale Eenheid Immanuel. 
 
Hoezeer ik tot op vandaag besef dat ik mijn pastoraal werk graag uitoefen, komt er een 
moment – wanneer men in een rond getal nog eens verjaren mag – dat een tijd van 
verstilling en herbronning in mijn priesterleven is aangebroken. In mijn professioneel leven 
is dat verlangen al langer sluimerend en thans staat deze ‘sabbatical-tijd’ na overleg met 
mijn bisschop nu ook op de agenda. 
 
Concreet betekent dit dat ik dit werkjaar, na Kerstmis tot en met 15 maart, 
mijn taken in parochie(s) en onderwijs even onderbreek. Het geeft mij de 
gelegenheid om mijn priester-zijn te verdiepen via het verkennen van de 
benedictijnse spiritualiteit, een rijkdom die al langer mijn interesse 
wegdraagt. Ik ga in de aangegeven periode deel uitmaken van een gemeenschap in 
Nederland. 
 
Ik ben mij bewust dat deze periode ook inzet vraagt van mensen binnen de Hovese Sint-
Laurentiusparochie, maar ook van de Pastorale Eenheid. Toch ben ik er zeker van dat er 
goede en verantwoordelijke mensen zijn die in de tijd van mijn afwezigheid hun 
engagement met liefde en zorg op zich zullen nemen. 
 
De zondagse eucharistieviering in Hove zal gegarandeerd blijven, en Emiel Baeckelmans, tot 
voor kort medebruggenbouwer, zal mijn taken binnen het Team van de Pastorale Eenheid 
waarnemen, waarvoor dank. 
 
Tijdens de ruime tijd nog tot Kerstmis zal ik vanzelfsprekend alle opdrachten met ijver en 
inzet verderzetten. Uiteraard zal ik allen uit Hove en uit de bredere pastorale gemeenschap 
bijstaan om deze periode van mijn afwezigheid goed te overbruggen. Hen allen ook dank ik 
hiervoor reeds op voorhand. 
 
Het is goed dat ik dit vandaag tijdig aan jullie kan en mag meedelen. In liefde en 
vriendschap, en in gebed verbonden! 
 
Paul, 
priester, en verantwoordelijke voor de Pastorale Eenheid Immanuel 



Naamdagviering 2021 

Op zaterdag 4 december vieren we de naamdag van onze Pastorale Eenheid 
'Immanuel'  met een woord- en communie-dienst om 17.00 u. in de kerk van St. 
Leonardus in Aartselaar. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te vieren! 
  
Om het gemeenschapsvoelen binnen onze Pastorale Eenheid concreet gestalte te geven, 
vieren wij elk jaar - naast de verjaardagviering - ook onze naamdagviering. En nu de 
coronamaatregelen ons weer terug wat meer vrijheid geven, willen we die warme 
gezamenlijke vieringen terug een plaats geven in onze Pastorale Eenheid. Onze naamdag 
vieren we elk jaar in een andere parochiekerk. Dit jaar komt de kerk van Aartselaar Sint-
Leonardus aan de beurt. We maken van deze dag een jaarlijkse gedenkdag. 
  
Deze viering is ook een prima gelegenheid  om elkaar opnieuw te ontmoeten en de 
verbondenheid tussen alle mensen uit de 10 parochies van onze Pastorale Eenheid te 
versterken. 
  
Onze Pastorale Eenheid wordt zo weerom een stukje meer een gemeenschap van parochie- 
en geloofskernen die in onderlinge solidariteit en samenwerking de krachten bundelen,  een 
onontbeerlijke weg voor de duurzame vitaliteit van onze Kerk. In deze samenwerking 
vinden wij extra kracht en inspiratie om onze belangrijkste parochietaken te 'blijven' 
vervullen. 
 
Wij vertrouwen op God om binnen onze Pastorale Eenheid een verbondenheid te creëren 
over de parochiegrenzen heen, een verbondenheid die de toekomst van onze geloofsbeleving 
veilig stelt. God wil graag de Metgezel zijn van alle parochies van Aartselaar, Boechout, 
Hove, Kontich, Lint, Vremde en Waarloos. 
Tot dan ….  
 


