
Extra Nieuwsbrief rond het 
pastoraal thema 'Handelingen van 
de apostelen' in het bisdom 
Antwerpen en in onze PE 

 

Beste PE-betrokkene, 
 

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

 

De lancering van het project 
 
Op zondag 1 december 2019, het begin van de advent, wordt in ons bisdom een 
driejarige pastoraal thema “Handelingen van de Apostelen” gelanceerd in alle 
pastorale eenheden. 
Wij worden uitgenodigd om die dag op minstens één plek een hoofdstuk uit 
Handelingen meermaals voor te lezen, om zo de brede geloofsgemeenschap te 
enthousiasmeren om ook in dit Bijbelboek te beginnen lezen. En niet zomaar een 
hoofdstuk. Elk van de 28 pastorale eenheden in ons bisdom kreeg één van de 28 
hoofdstukken uit Handelingen toegewezen. Zo klinkt op de lanceerdag van het 
pastoraal project meteen het hele boek Handelingen op een symbolische manier in 
ons bisdom. 
 
 
Het project in onze pastorale eenheid Immanuel 
 
Aan onze pastorale eenheid 'Immanuel' werd het hoofdstuk 16 voorbehouden of 
"Reis door Klein Azië en oproep om naar Macedonië te komen": de 
hoofdstukken 16-28 beschrijven de reizen van Paulus om overal over Jezus te 
spreken. 
 
 
Wij lezen hoofdstuk 16 in onze zondagskerk 
 
Om op 1 december het startmoment in de pastorale eenheid 'Immanuel' te 
concretiseren zal in de kapel van de Sint-Laurentiuskerk te Hove tussen 11 en 17 u. 
een presentatie lopen die ons hoofdstuk kadert in het grote geheel van de 
handelingen, en zal hoofdstuk 16 continu gelezen worden. Aanwezigen wordt 
gevraagd wat hen in dit hoofdstuk bijzonder raakt of welke woorden/zinnen 
bijzonder blijven hangen en dit op een notaatje neer te schrijven. Wij bezorgen deze 
impressies aan de werkgroep 'Handelingen' van ons bisdom. 
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Wat plannen we nog gedurende de drie jaren dat het project loopt? 
 
Naast Hove voorzien we ook dat de Handelingen en zeker hoofdstuk 16 worden 
opgenomen in de bijbel- en leesgroepen in onze verschillende plaatselijke 
kerngroepen. Ook op onze kerngroepvergaderingen zelf zal hier de nodige aandacht 
aan besteed worden. 
We suggereren ook aan alle plaatselijke kerngroepen en aan de diverse werkgroepen 
van onze pastorale eenheid om in de loop van de volgende drie jaren regelmatig de 
bezinningen op onze vergaderingen in het teken van de Handelingen te plaatsen. 
We vragen jullie om in de komende drie jaar de volledige Handelingen door te 
nemen. Wie een exemplaar wil van de werkuitgave van het bisdom kan dit per mail 
aanvragen op onze parochiesecretariaten. Misschien best dat elk parochiesecretariaat 
een aantal van deze werkboeken bestelt en in voorraad houdt. Het werkboek is gratis 
verkrijgbaar in het bisschopshuis, het TPC en het vicariaat Kempen in 
Zandhoven.  Krijg je ze liever per post? Dan kan je ze tegen betaling van de 
portkosten bestellen via uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen 
(www.halewijn.info). 
 
Wij hopen om ook uit de diverse parochiekerngroepen en werkgroepen nog 
suggesties te mogen ontvangen om dit project nog meer ruchtbaarheid en inhoud te 
geven. 
Jullie gaan zeker in de loop van de volgende jaren nog meer vernemen over 
activiteiten binnen dit project in onze pastorale eenheid. 
 
 
Hartelijke groeten van het Team van de Pastorale Eenheid Immanuel 
 

 

 

 

Niet vergeten: 

 

De gezamenlijke naamdagviering van de PE vindt plaats in Waarloos Sint-
Michael op zaterdag 30 november om 17.30 u. Opgelet: de vieringen die 
normaalgezien op zaterdagavond plaatsvinden in Aartselaar Sint-Leonardus, Hove 
Sint-Jozef, Hove Sint-Laurentius en Kontich Sint-Martinus, komen die dag 
uitzonderlijk te vervallen! 

 

 

Tot slot 
 
Je bent aan het einde gekomen van deze extra 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 stuur je 
naar nieuwsbrief@pe-immanuel.be, uiterlijk op dinsdag 10 december 2019. 
 

http://www.halewijn.info/
http://www.pe-immanuel.be/
mailto:nieuwsbrief@pe-immanuel.be

