
Nieuwsbrief #3 

 

Beste PE-betrokkene, 
Welkom bij de derde editie van de nieuwsbrief van de Pastorale Eenheid 
Immanuel. Met dit medium willen we PE-vrijwilligers, parochianen en 
andere geïnteresseerden periodiek informeren over wat er reilt en zeilt in 
onze Pastorale Eenheid. Reacties zijn welkom op nieuwsbrief@pe-
immanuel.be. 

 
1. Nieuwsbrief Pastorale Eenheid 
Deze nieuwsbrief is in de eerste plaats een digitaal communicatiemiddel, maar wordt ook afgedrukt in de 
kerken van onze PE gelegd. Wie hem voortaan graag digitaal ontvangt, stuurt een mail naar 
nieuwsbrief@pe-immanuel.be, of surft naar www.pe-immanuel.be en vult daar (links, onder de kalender) 
op de openingspagina zijn naam en e-mailadres in bij 'Abonneer op nieuwsbrief'. Druk op aanmelden en 
je aanmelding is verstuurd! Je ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief omstreeks 20 augustus. 

  

2. Enquête website www.pe-immanuel.be  
Velen onder jullie hebben de weg naar de website van onze pastorale eenheid al gevonden. Wellicht hebben 
jullie dus al wel ideeën m.b.t. wat er al goed loopt, en wat nog beter kan. Vind je wat je zoekt? Werkt alles 
vlot? Om dit te peilen, verschijnt er binnenkort een online-enquête als je naar de website surft. Klik deze 
niet weg, maar geef ons 5 minuten van je tijd om je mening over de website kenbaar te maken.  
De werkgroep communicatie is je heel dankbaar en zal rekening houden met de antwoorden in de verdere 
ontwikkeling van de webstek! 
 
3. Vakantie... in onze PE? 
De zomer staat voor de deur, en in die vakantiemaanden loopt alles een beetje op een ander tempo. 
We wensen jullie van harte dat je de tijd vindt om daarvan te genieten. Wie naar een vakantiebestemming 
trekt: neem daar zeker ook eens de tijd om de plaatselijke kerk binnen te wandelen of een lokale viering bij 
te wonen. Zelfs al ben je de taal niet altijd machtig, dan nog brengt dit ongetwijfeld een extra dimensie in je 
vakantie-ervaring. En een tip voor de thuisblijvers: waarom eens geen viering bijwonen in een andere 
parochie van onze pastorale eenheid? Een originele manier om vakantie in eigen streek te koppelen aan het 
bevorderen van de samenhang in de pastorale eenheid. Je vindt alle gegevens over de vieringen op de 
website van de pastorale eenheid. Een mooie zomer(vakantie) toegewenst! 

 

4. Nieuws uit werkgroep Diaconie 
De samenwerking met Woonhulp voor Vluchtelingen: 'Mondiale Werken Regio Lier' groeit! 
Maak jij mee het verschil? 
Dankzij de vzw Mondiale Werken Regio Lier vonden een aantal gezinnen reeds een huurwoning. 
Wij, als werkgroep binnen de pastorale eenheid Immanuel, willen dit project nog eens extra onder de 
aandacht brengen. 
Elke dag opnieuw worden de vrijwilligers van Mondiale Werken geconfronteerd met personen die op de 
huurmarkt moeilijk een woning vinden. In een groep mensen uit Boechout vonden ze een partner om mee 
dit probleem aan te pakken. Deze groep, die zich de Woongenoten noemt, wil zelf woningen aankopen en 
deze sociaal verhuren. De groep werkt samen met Wooncoop cvba. Het kapitaal om woningen te kopen 
wordt samengebracht door mensen die willen investeren in aandelen van 250 euro. Voordelen voor 
investeerders: Wooncoop beoogt jaarlijks 2% dividend voor investeerders die niet huren bij wooncoop. 
Word ook jij coöperant? Bouw mee aan de nieuwe woonoplossing. 
Inlichtingen bij woonhulp.regiolier@gmail.com (Tom Van de Vel). 
 
5. Nieuws uit werkgroep Liturgie 

 Misdienaars 

Thomas (Lint O.L.V.-Geboorte) en Peter (Kontich O.L.V.-O.O.) zijn twee 'anciens' onder de acolieten in 
onze Pastorale Eenheid. Zij zetten hun schouders onder een misdienaarswerking voor onze PE. Ze 
organiseren ontmoetingen voor de misdienaars van de verschillende parochies, en bundelen de krachten 
voor de 'grotere' vieringen in de PE. Op 7 september voorzien zij hun eerstvolgende activiteit: 
een Misdienaarsdag die zal starten om 14.30 u. in Lint. De misdienaars in onze PE ontvangen binnenkort 
een uitnodiging. 
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 Koorleiders 

De werkgroep liturgie kondigt ook al graag aan dat de koorleiders van de PE samenkomen op 19 
september om 20.30 u. in Hove. Voor meer informatie kan je terecht op liturgie@pe-immanuel.be . 
 
6. Op het programma in de parochies van onze PE 

 23 juni: Parochiefeest met viering jubilarissen - 9.30 u. eucharistieviering in de kerk, gevolgd door 
receptie op de speelplaats van Mater Christi (Lint O.L.V.-Geboorte) 

 25 augustus, 11 u.: Openluchtmis op het Laar, aansluitend hapje en drankje (Aartselaar Sint-
Leonardus) 

Alle speciale vieringen en andere geplande activiteiten van onze PE en de parochiekernen vind je te allen 
tijde in de agenda en de nieuwsberichten op de openingspagina van de website van de PE. Ga er zeker 
geregeld een kijkje nemen! 
 
7. Uitnodiging Ontmoetingsdag PE Immanuel 22/6 
Graag brengen we onze jaarlijkse ontmoetingsdag in herinnering. 
Deze heeft plaats op zaterdag 22 juni e.k. tussen 9.15 en 16 u. 
in het Capenberg Oxaco Center te Boechout, Borsbeeksesteenweg 45. 
  
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
- 9.15 tot 9.45 u.: Welkom bij een kop koffie 
- 9.45 tot 10 u.: Paul heet ons welkom en overloopt de dagorde; 
de werkgroep liturgie zorgt voor een korte bezinning 
- 10 tot 12.30 u.: David Godecharle leidt een bezinnend gesprek rond het thema "Geïnspireerd bouwen aan 
de kerk van morgen" 
- 12.30 tot 13.30 u.: Middagmaal 
- 13.30 tot 15.45 u.: Keuze uit volgende vier workshops:  

 "Verbondenheid opbouwen via het weekendevangelie" o.l.v. Bob Van den Bergh 
We gaan werken met het evangelie van het weekend. Daarbij gaan we vooral voelen wat er in ons 
leeft en ons verbinden met de Bron en met  elkaar. Er  wordt geen exegese gegeven of homilie. 
Iedereen mag zichzelf zijn, niemand kan iets fouts zeggen. 

 "Op zoek naar vrijwilligers bij catechese" o.l.v. Wencke Vervecken 
Hoe op zoek gaan naar vrijwilligers ?  Een theoretisch  stappenplan, overlopen van ideeën die 
werken bij anderen,  concreet aan de slag gaan binnen onze eigen catechesewerking. 

 "Hoe kijken we naar onze medemens? o.l.v. Niek Everts 
Sint Franciscus en de bloeddorstige wolf van Gubbio; een boeiend verhaal met een verrassende 
inhoud. Zoals in alle sprookjes zit er een les in dit verhaal: hoe kijken we naar onze medemens? 
Wanneer zijn wij als de wolf? Wanneer zijn wij als de mensen? Wanneer zijn wij als Franciscus? 

 " De Handelingen van de Apostelen" o.l.v. David Godecharle 
Opwarming bij het thema van ons Bisdom voor de pastorale eenheden. 

 - 15.45 tot 16 u.: We eindigen met een drankje! 
  
Deze ontmoetingsdag staat open voor alle parochianen uit onze pastorale eenheid, maar je 
moet wel op voorhand inschrijven op volgend e-mailadres: frieda.vantittelboom@gmail.com 
Inschrijven kan nog: 
              tot en met 13 juni met de maaltijd 
              tot en met 19 juni zonder de maaltijd. 
Welkom! 

 

8. Noteer alvast 

 De verjaardagviering van de PE zal in 2019 plaatsvinden in Hove Sint-Laurentius op 1 
september om 11 u. 

 De naamdagviering van de PE zal in 2019 plaatsvinden in Waarloos Sint-Michael op 30 
november om 17.30 u.  
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