
Nieuwsbrief #6 

Beste PE-betrokkene, 
Welkom bij de zesde 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. 
 

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 daar gevonden heeft en 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! 
Wie de nieuwsbrief al in zijn mailbox ontving, hoeft uiteraard niet opnieuw aan te melden. 
  

2. Driejarig pastoraal thema 'De Handelingen' 
Onlangs werd het pastoraal thema van 'De Handelingen' echt opgestart. Wij wijdden er vorige 
maand reeds een extra nieuwsbrief aan. Naast de leesgroepen in verschillende parochies van onze 
PE, kan je ook via kerknet en youtube het thema volgen. Start hier: https://www.kerknet.be/ 
bisdom-antwerpen/artikel/webinar-met-de-bisschop-over-handelingen-van-de-apostelen 
 
3. Verslag van de jaarlijkse naamdagviering van de PE 
Op zaterdag 30 november vierden we het naamfeest van onze pastorale eenheid in de kerk 
van de Heilige Michaël te Waarloos. Meer dan 150 gelovigen uit onze 10 parochies namen deel aan 
een stemmige viering waarin de verbondenheid tussen de gelovigen van de verschillende parochies 
centraal stond. Hier lees je een verslag van de avond: https://www.pe-immanuel.be/index.php/8-
nieuws/529-naamfeest-van-onze-pe-immanuel 
 

4. Geboren in de eeuwigheid 
In de vorige nieuwsbrief vernam je al een en ander over de vereniging ‘Levensadem’. 
Op 6 december ging bisschop Bonny in de kerk van Kontich-kazerne voor in hun jaarlijkse 
ontmoetingsviering. Lees hier meer: https://www.pe-immanuel.be/index.php/8-nieuws/533-
geboren-in-de-eeuwigheid-2 

 

5. Adventsbrief van de bisschop 

Johan Bonny publiceerde een adventsbrief die gedeeltelijk ingaat op hetzelfde thema. Lees hem 
hier: https://www.pe-immanuel.be/images/191125-Nieuwe_ouders_op_komst_advent.pdf 
 

6. Op het programma in de parochies van onze PE 

 vrijdag 20 december, 20 u.: Waarloos Sint-Michael: Kerstconcert. 
Door de koninklijke fanfare Sint-Cecilia. Na het concert is er gelegenheid tot napraten bij 
een drankje in het Berkenhof. 

 zondag 22 december, 10 u.: Hove Sint-Laurentius: Zendingsviering van de nieuwe 
pastorale werker in onze Pastorale Eenheid "Immanuel", Marcel van Campen, voorgegaan 
door de bisschop. Lees hier meer: https://www.pe-immanuel.be/index.php/8-nieuws/527-
zendingsviering-van-een-nieuwe-pastorale-werker-in-onze-pastorale-eenheid-immanuel 

 zondag 22 december, 15 u.: Hove Sint-Laurentius: Kerstsamenzang. 
 vrijdag 27 december, 20 u.: Lint O.L.V.-Geboorte: Kerstconcert met samenzang. 

Door het koor Cantabile uit Hove. 
 op zondag 5 januari 2020, luisteren Driekoningen de vieringen op in o.a. Kontich Sint-

Rita (de vormelingen gaan daarna ook sterzingen in de wijk voor het goede doel), Waarloos 
Sint-Michael, Lint O.L.V.-Geboorte en Kontich Sint-Martinus. 
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 Ook de vormelingen van Kontich O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen gaan op 5 
januari sterzingen in de straten van hun parochie tussen 9 en 13 u. Met de opbrengst 
steunen zij hun adoptiekinderen in India en Sri Lanka. 

 in Waarloos Sint-Michael is er aansluitend bij 
de Driekoningenviering nieuwjaarsreceptie op de pastorie in de F. Maesstraat, idem in 
Lint O.L.V.-Geboorte, maar daar achteraan in de kerk 

 ook in Boechout Sint-Bavo is er op 5 januari na de viering van 11.30 u. 
een nieuwjaarsreceptie gepland 

 zondag 12 januari 2020 is er om 12 u. nieuwjaarsreceptie van de parochie Kontich Sint-
Martinus in de Magdalenazaal van het parochiecentrum, Magdalenastraat 21 

 zondag 19 januari is er om 10.30 u. nieuwjaarsreceptie van de parochie Kontich O.L.V.-
Onbevlekt Ontvangen (achteraan in de kerk, aansluitend bij de viering van 9.30 u.) 

 zondag 19 januari is er om 20 u. Lint O.L.V.-Geboorte een benefietconcert door het 
solidariteitskoor Frappant, ten voordele van de welzijnsschakel 'Kiemen'. Vrije bijdrage. 
Aansluitend drankje achteraan in de kerk. 

 in het weekend van 25-26 januari 2020 organiseert Aartselaar Sint-Leonardus zijn 
jaarlijkse wafelenbak (van 11.30 u tot  ± 18.00 u.) in het parochiaal centrum (Baron van 
Ertbornstraat 7, Aartselaar). 

 op zaterdag 1 februari (Kontich O.L.V.-O.O., 16 u.) en zondag 2 februari 
wordt Lichtmis gevierd met alle dopelingen van 2019 en hun familie (en vaak ook de 
kandidaat-vormelingen en/of eerste-communicanten) in o.a. Boechout Sint-Bavo, Kontich 
Sint-Rita, Kontich-Sint-Martinus, Aartselaar Sint-Leonardus, Waarloos Sint-Michael en 
Hove Sint-Jozef. In deze laatste 2 parochies worden zij, net als in Kontich O.L.V.-O.O. een 
dag eerder, aansluitend zelfs getrakteerd op een pannenkoek! 

 na de lichtmisviering is er in de parochiezaal onder de kerk de nieuwjaarsreceptie van 
Kontich Sint-Rita met o.a. overhandiging van de cheque van het sterzingen. 

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. 
 

7. Kerstfolder PE 

Alle vieringen voor de kersttijd werden gebundeld in de eerste kerstfolder van onze pastorale 
eenheid, die in heel wat parochies huis-aan-huis, of elders via zoveel mogelijk andere kanalen is 
verspreid. Je vindt hem ook in bijlage. We wensen jullie alvast een vredevolle kersttijd en een 
zegenrijk nieuw jaar 2020! 
 

8. Noteer alvast 

 De gezamenlijke ontmoetingsdag van de pastorale eenheid vindt in 2020 plaats op 
zaterdag 27 juni. 

 De verjaardagsviering van de PE vindt in 2020 plaats op zondag 6 september. 

9. Uitnodiging Happy Hour 

Tussen deze vaste jaarlijks terugkerende bijeenkomsten door, organiseert de pastorale eenheid 
enkele keren per jaar een 'Happy Hour', waar de vrijwilligers van de PE elkaar kunnen ontmoeten. 
Het eerstvolgende vindt plaats op vrijdagavond 7 februari 2020 om 18.30 u. in het 
geografisch middelpunt van onze pastorale eenheid: RP2 in Hove (Regina Pacis 2, J. 
Matheessensstraat 62, 2540 Hove - parking Albrecht Rodenbachstraat 33) Welkom! 
 

10. Tot slot 
Je bent aan het einde gekomen van de laatste digitale nieuwsbrief van 2019. 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 dinsdag 11 februari 2020. 
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