Nieuwsbrief #4
Beste PE-betrokkene,
Welkom bij de vierde 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 emailadres in bij 'Abonneer op nieuwsbrief'. Druk op aanmelden en je aanmelding is verstuurd! Je ontvangt de
eerstvolgende nieuwsbrief omstreeks 20 oktober.
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. Verslag van de jaarlijkse ontmoetingsdag van de PE
Op zaterdag 22 juni had onze jaarlijkse ontmoetingsdag plaats in het Capenberg-Oxaco-Center te Boechout. 45
deelnemers vanuit onze diverse parochies maakten er een enthousiaste ontmoeting van. Ontmoeting waar ruimte was
voor een boeiende uiteenzetting, voor 4 interactieve workshops en voor 'ongedwongen ontmoeten' tussen de
deelnemers.
Na een hartelijk welkom bij een kop koffie startte de voormiddag met een uiteenzetting van David Godecharle onder
het motto "Geïnspireerd bouwen aan de kerk van morgen".
Vertrekkend vanuit Hnd 4,20: 'We kunnen het niet maken om te zwijgen over wat we gehoord hebben', benadert
David het thema dat de kerk niet mag zwijgen, maar dat haar spreken moet handelen over datgene wat aan haar
verkondiging is toevertrouwd. Als niemand spreekt wordt zwijgen een gevaarlijke gewoonte; er is zoveel in de
samenleving waar leerlingen van Jezus niet zomaar mogen mee instemmen.
De deelnemers werd dan gevraagd om aan de hand van verwerkingsvragen te reflecteren over de uiteenzetting en om
er in plenum op te reageren.
Na het middagmaal kregen de deelnemers de keuze om deel te nemen aan één van vier workshops. Elke werkgroep zal
het verslag van haar inbreng in het workshop-thema overmaken aan het team. Daar zal dan uitgemaakt worden welk
gevolg er aan eventuele suggesties kan worden voorbehouden, meer hierover later…
Om 15.45 u. werd er afgesloten met een drankje en nog wat napraten. De eerste reacties van de deelnemers liepen van
positief tot zeer positief! Foto's van deze dag vind je hier: http://fotobeheer.jalbum.net/PEImmanuel/Ontmoetingsdag%2022%20juni%202019/index.html.
4. Nieuws uit de werkgroep Diaconie
De werkgroep Diaconie & Solidariteit van de PE houdt zich bezig met Aandacht en zorg voor mensen die door lijden of
miserie getroffen worden, kansarmen en uitgesloten medemensen, zieken en rouwenden. Graag vestigen zij onze
aandacht op volgende initiatieven in de komende maanden:


Pannenkoeken voor Sri Lanka

Op zondag 20 oktober 2019 organiseert de Kontichse werkgroep BMW (BroederlijkDelen, Missie & Welzijnszorg),
naar jaarlijkse gewoonte, een pannenkoekennamiddag in zaal Pronkenborg te Kontich-Kazerne. Iedereen is welkom
van 14 tot 18 u.
Die zondagochtend in de viering zal Linda Stabel, tijdens de homilie, haar werk in Sri Lanka toelichten. BMW zamelt
geld in om de projecten van Linda te steunen.
Graag méér info op www.adoptiesrilanka.be.


Viering Levensadem – vrijdag 6 december, 19 u. – Kerk O.L.V.-O.O. Kontich-Kazerne

Levensadem is een christelijke organisatie die zich ontfermt over gezinnen die in twijfel zijn om al dan niet een
zwangerschaps-afbreking te doen en dit om diverse redenen. Ook ouders die een kindje voor of vlak na de geboorte
verloren zijn, krijgen begeleiding.

Gezinnen die het iets moeilijker hebben, krijgen ondersteuning met de materiële behoeften.
De inspiratie van het hele werk is gedragen door Gods woord.
Levensadem verzorgt éénmaal per jaar een ontmoetingsviering die wordt voorgegaan door Mgr. Johan Bonny.
Iedereen is hierop van harte welkom!
5. Nieuws uit de parochies


Milieuvriendelijke kaarsentafel Kontich Sint-Rita

Kontich Sint-Rita is een drukbezochte bedevaartkerk, en daar horen uiteraard kaarsen bij. De kerk beschikt sinds kort
over een primeur in onze provincie: een milieuvriendelijke kaarsentafel. Je leest er hier alles over: https://www.peimmanuel.be/index.php/parochiekernen/sint-rita/17-nieuws-sint-rita/485-milieuvriendelijke-kaarsentafel.


Zegening boekentassen en rugzakken Aartselaar Sint-Leonardus

Op zondag 15 september is er om 11 u. reeds voor de zesde maal een familieviering met zegening van de boekentassen
en rugzakken, als start van het nieuwe school- en werkjaar.
Na de viering is er voor elke deelnemer met boekentas of rugzak nog een kleine attentie.
Ten slotte is er voor iedereen een “drink” in de tuin van de pastorij. Ook jij bent hartelijk welkom!


Op 1 november te Kontich Sint-Rita enkel viering om 9.30 u.

De kerkraad en parochiekerngroep van St. Rita hebben de beslissing genomen om op vrijdag 1 november
(Allerheiligen) uitsluitend een woord- en communiedienst te laten plaatsvinden om 9.30 u. en dus uitzonderlijk geen
eucharistieviering om 15 u. Meld dit zeker door aan mensen van wie je weet dat ze de viering van 15 u. wel eens
bezoeken!
6. Op het programma in de parochies van onze PE


vrijdag 4 oktober: Lint: Klokken voor Vrede
Als uitloper van de Vlaamse Vredesweek en n.a.v. de sterfdag van Franciscus van Assisi luiden we de klokken
om 14u. in verbondenheid met onze moslimbroeders tijdens het vrijdaggebed. Dit ter herdenking van de
ontmoeting tussen Franciscus en de sultan Al-Kamil van Egypte 800 jaar geleden. Ook in talloze andere
parochies wereldwijd.



vrijdag 11 - zaterdag 12 - zondag 13 oktober: Kontich Sint-Martinus Oktoberfeesten.
De traditionele parochiefeesten, met op vrijdagavond een thuisoptreden van musicalster Ann Van den Broeck
in de Sint-Martinuskerk, op zaterdagavond een quiz in het KWB-lokaal en op zondagmiddag het
parochierestaurant in de Magdalenazaal.

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 Verjaardagsviering 1 september e.k.
Bij decreet van 15 augustus 2017 bekrachtigde de bisschop de oprichting van onze Pastorale Eenheid 'Immanuel', als
samenwerkingsverband van de 10 parochies uit Aartselaar, Boechout-Vremde, Hove, Kontich-Waarloos en Lint.
Jaarlijks herdenken we dit met een gezamenlijke verjaardagsviering in onze 'zondagskerk' Hove Sint-Laurentius.
Dit jaar vindt deze viering plaats op zondag 1 september eerstkomend om 11 u. Aansluitend bieden we een
aperitief aan. Alle parochianen uit de hele PE zijn hierop hartelijk uitgenodigd!
Meer informatie hier: https://www.pe-immanuel.be/index.php/8-nieuws/487-pe-immanuel-viert-twee-jaar.
8. Noteer alvast


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

9. Tot slot
Je bent aan het einde gekomen van de vierde editie van onze digitale nieuwsbrief. Je kan het recentste nummer ook
steeds terugvinden op de openingspagina van www.pe-immanuel.be. Kopij voor het volgende nummer, dat je mag
verwachten over een 2-tal maanden, stuur je naar nieuwsbrief@pe-immanuel.be, uiterlijk op donderdag 10
oktober 2019.

