
Nieuwsbrief juni 2022 

 

Beste betrokkene bij Pastorale Eenheid Immanuel, 
 
Een nieuwsbrief nauwelijks een maand na de vorige editie, daar 
moet een goede reden voor zijn. Die is er inderdaad, lees vooral 
verder hieronder. 
  
 

Paul Cools neemt afscheid als pastoor Sint-Laurentius/Sint-Jozef en PE Immanuel 
 
Zoals vandaag aangekondigd tijdens de viering in Hove, vertrekt pastoor Paul Cools per 1 
november 2022 naar Doetinchem, de abdij waar hij begin dit jaar ook zijn 'sabbatical' 
doorbracht. Op dat moment eindigt de facto ook zijn functie als pastoor en coördinator van onze 
Pastorale Eenheid Immanuel. In de bijlage lees je meer tekst en uitleg van de hand van Paul zelf. 
We danken hem alvast voor het engagement de voorbije jaren en wensen hem veel succes en 
kracht in deze nieuwe fase in zijn loopbaan en verdere stap in zijn geestesleven. 
 

 

Regeling vijfde zondagen 

 

Sinds het weekend van 11-12 juni verlopen de vieringen in onze Pastorale Eenheid volgens het 
nieuwe vieringenrooster. Daarmee zorgt de PE ervoor dat er normaal elk weekend in onze tien 
kerken een viering kan plaatsvinden, hetzij een eucharistieviering, hetzij een woord- en 
communiedienst. Wij vinden zo’n nabij liturgisch aanbod, op het niveau van de parochies, heel 
waardevol en blijven ons daarvoor actief inzetten. 
 
In de meeste maanden van een jaar zijn er vier weekends, maar enkele keren per jaar is er ook een 
vijfde weekend. Deze maand juli is dit het geval. In zo’n vijfde weekend wil Immanuel ons behoren 
tot het grotere geheel dat een Pastorale Eenheid is, extra aandacht geven. Onze PE is een 
‘gemeenschap van gemeenschappen’ en die verbondenheid willen wij in het weekend van 30 en 31 
juli beklemtonen. 
 
Daarom nodigen wij al onze gelovigen uit om samen eucharistie te komen vieren in de Sint-
Laurentiuskerk te Hove, op zondag 31 juli, om 11 uur. Wij vieren dan eucharistie samen 
met gelovigen uit de tien parochies van onze pastorale eenheid. Ter herinnering: de Sint-
Laurentiuskerk is onze ‘zondagskerk’, waar elke zondag zonder uitzondering een eucharistieviering 
wordt aangeboden. Op zondag 31 juli zullen er dan ook elders géén vieringen zijn om 11 u. 
Noteer alvast dat de volgende vijfde zondagen vallen op 30 oktober 2022 en 29 januari 2023. 
 
In zo’n vijfde weekend bieden wij, naast de eucharistieviering in St. Laurentius, nog één viering 
aan per samenwerkingsverband (Aartselaar, Boechout-Vremde, Hove, Lint-KontichKazerne, 
Kontich-Waarloos). Raadpleeg hiervoor de vieringenkalender op de website, in het parochieblad of 
ad valvas aan de kerk. 
 

 

Immanueldag 1 oktober 2022 
 
Zoals al aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, heeft onze jaarlijkse ontmoetingsdag dit jaar 
plaats op zaterdag 1 oktober. Van 9 tot 16 u. zijn alle parochianen van de 10 
Immanuelparochies welkom in ons geloofscentrum 'Immanuel' te Hove, Albrecht 
Rodenbachstraat 33, (Sint-Jozefkerk). 
  
Het programma voor deze dag zal later nog verder uitgewerkt en verduidelijkt worden maar ziet er 
grotendeels als volgt uit:  



• 9 - 9.30 u.:         Ontvangst bij een kop koffie 

• 9.30 - 9.45 u.:   Welkomstwoord en gebed door Paul Cools 

• 9.45 - 12.30 u.: Guy Van Heeswijck,  master in de wijsbegeerte, professor emeritus aan 
de  UIA Antwerpen en de KU leuven, leidt een bezinnend gesprek rond het thema 
"Christendom vroeger, vandaag en morgen" 

• 12.30 - 13.30 u.: Middagmaal 
• 13.30 - 15.45 u.: Keuze om deel  te nemen aan een van de workshops met een thema, al dan 

niet gerelateerd aan de uiteenzetting van de voormiddag 

Deze ontmoetingsdag staat open voor alle parochianen uit onze Pastorale Eenheid, maar je zal wel 
op voorhand moeten inschrijven. Meer details en inschrijvingsmodaliteiten volgen zeer 
binnenkort. 
 
 
Noteer alvast 
 
Tenslotte geven we jullie nog graag de data mee van deze andere feestelijke gemeenschappelijke 
vieringen in onze Pastorale Eenheid: 

• de Verjaardagviering van onze PE: zondag 4 september, 11 u., Sint-Laurentius 
Hove 

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

Ook voor deze vieringen zijn alle parochianen van de 10 parochies van harte uitgenodigd! De 

overige vieringen in die weekends verlopen wel volgens het gewone rooster. 

 

 

Bijlage: 

 


