
Nieuwsbrief april 2023 

 

Beste betrokkene bij PE Immanuel, 
 
Hiermee brengen we jullie graag een nieuwe lading nieuws uit onze 
pastorale eenheid. Lees snel verder! 

Mijn God 

Op Canvas loopt momenteel de 4-delige reeks 'Mijn God' van Phara de Aguirre. Elke 
woensdagavond zoomt ze in op een andere locatie waar pastores, aalmoezeniers, consulenten of 
andere brengers van zingeving namens de grote levensbeschouwinen actief zijn. In de eerste 
aflevering afgelopen woensdag kwam als eerste het ziekenhuis aan bod, met daarin o.a. zieken-
huispastor Ine Pauwels, die voortkomt uit de Jongerenkerk van Boechout. Je kan de aflevering 
herbekijken via VRT Max: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/mijn-god/ De volgende woensdagen, 
telkens rond 22 u., komen achtereenvolgens de gevangenis, het leger en de haven aan bod. 

Komend weekend is opnieuw een vijfde-zondag-weekend 

Onze Pastorale Eenheid Immanuel zorgt ervoor dat er, behoudens uitzonderingen zoals hieronder 
aangekondigd, elk weekend in onze tien kerken een viering kan plaatsvinden, hetzij een 
eucharistieviering, hetzij een woord- en communiedienst. 

In de meeste maanden van een jaar zijn er vier weekends, maar enkele keren per jaar is er ook een 
vijfde weekend. 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 hebben wij vorig en dit jaar reeds kunnen beklemtonen in de weekends van 30-
31 juli 2022, 29-30 oktober 2022 en 28-29 januari 2023. 
  

Het eerstvolgende vijfde weekend valt op 29-30 april e.k. Wij nodigen iedereen uit om samen 
eucharistie te komen vieren in de Sint-Laurentiuskerk te Hove op zondag 30 april 
2023 om 11 uur. We komen samen rond de tafel van de Heer met gelovigen uit de tien parochies 
van onze pastorale eenheid. Deze feestelijke eucharistieviering zal worden opgeluisterd door het 
Immanuelkoor. Ook mogen wij dan andermaal rekenen op de medewerking van lectoren uit 
verschillende parochies en van onze enthousiaste misdienaars.   
  

In zo’n vijfde weekend bieden we, naast de eucharistieviering in St. Laurentius, minder vieringen 
aan in de overige parochies, in principe één per samenwerkingsverband. Waar en wanneer die 
plaatsvinden, beslissen de vijf samenwerkingsverbanden van onze PE. In Kerk & Leven in het 
overzicht van alle vieringen in onze Pastorale Eenheid, of in de agenda linksboven op de 
website www.pe-immanuel.be, kan je lezen waar er dat weekend nog vieringen plaatsvinden in PE 
Immanuel (klik op een datum om de vieringen te zien). 

Icoon 'Moeder van Tederheid' 

Op 1 november 2022 vertrok Paul Cools, toenmalig pastoor van onze PE, naar 
Doetinchem, de abdij waar hij vorig jaar ook zijn 'sabbatical' doorbracht. 
Zoals hij zelf zei, kwam voor hem deze keuze voor het monastieke leven voort 
uit een al jaren sluimerende spirituele bewogenheid. 

In een luisterrijke en warme dankviering op zondag 30 oktober namen we 
afscheid. Bij die gelegenheid overhandigden we hem symbolisch een foto van 
het icoon 'Moeder Gods van Tederheid'. Op dat moment hadden we al 
aan iconograaf Joris Van Ael de opdracht gegeven deze icoon voor ons te 

https://www.pe-immanuel.be/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=11&userid=30&mailid=75
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maken. Dit nam een aantal maanden in beslag, het resultaat is dan ook bijzonder mooi. 

Vooraleer Paul zijn geschenk te overhandigen willen wij dit kunstwerk even tentoonstellen. 
We doen dit tijdens het weekend van de 5de-zondagviering op 30 april 2023 in de kerk van 
Hove Sint-Laurentius. Hier herhalen wij ook onze dank aan de vele gelovigen voor hun milde 
bijdrage om dit geschenk mogelijk te maken. 

De kunstenaar, Joris Van Ael (°1949), stamt uit een kunstenaarsgezin (zijn vader was een 
gerenommeerd graficus en kunstleraar). Sinds 1979 is Joris zelfstandig iconograaf, die zijn 
opleiding ontving van twee orthodoxe leermeesters in Parijs. 

Verslag Trefdag Attent 25/3 ll. 

Op 25 maart jl. namen verscheidene gelovigen van onze pastorale eenheid Immanuel 
deel aan de negende Trefdag van Attent, het Netwerk voor maatschappelijke inzet in het 
Bisdom Antwerpen. In 2013 werd begonnen met deze jaarlijkse ontmoetingsdagen. De 
aanvangsvraag was toen: Hoe brengen we geëngageerden op het brede veld van de 
maatschappelijke inzet dichter bij elkaar? Dit jaar was het de beurt aan de werkgroep Presentie om 
zijn activiteiten voor te stellen. 

Ina Koeman, gepensioneerde verantwoordelijke van het Protestants Sociaal Centrum, heeft zich 
een groot deel van haar loopbaan bezig gehouden met de mensen waar het in presentie om te doen 
is: mensen in de marge van de maatschappij. Ook Mia Dickmans sprak over haar engagement voor 
al wie voor de samenleving niet van tel is. Zij lieten zich hierbij inspireren door de presentietheorie 
van Andries Baert die deze originele aanpak van ‘mensen nabij zijn’ heeft uitgewerkt. Het gaat niet 
om probleemoplossend te werken maar om je zonder vooroordelen te kunnen afstemmen op de 
behoeften van de mensen bij wie je ‘present’, aanwezig wil zijn. 

Chris Smits stelde het boek ‘Presentie: Samen mens worden’ voor. Chris is in het bisdom 
Antwerpen vrijgesteld als coördinator voor de ontwikkeling van presentieplekken. Uit haar 
uiteenzetting onthouden we de vraag: Misschien zijn we in onze kerken te ‘doenerig’ bezig en komt 
hierdoor het ‘zijn’ in het gedrang. Tamara Lavaert, die straathoekwerker is geweest in Antwerpen, 
haalde uit het boek tien zinnen die haar raakten en waarbij ze extra toelichting gaf. Bisschoppelijk 
vicaris Bruno Aerts tenslotte beloofde zich in te zetten om de presentie-aanpak ook in het pastoraal 
beleid van ons bisdom verder te ontwikkelen. 

Ook in de activiteiten van onze pastorale eenheid Immanuel op het vlak van de diaconie, onze 
maatschappelijke inzet, zorgt ‘presentie’ voor een grotere bewustwording van de diepere noden 
van je naasten. 

 
Volgende activiteiten van het Geloofscentrum Immanuel 

Op 13 mei ontvangen we niemand minder dan Gerard Bodifée in de 
Sint-Jozefkerk in Hove. Hij onderhoudt ons over de bijzondere 
verhouding tussen geloof en wetenschap. Zie alle info op de affiche in 
bijlage. Iedereen welkom! 

Hierna neemt het geloofscentrum een zomerpauze, maar vanaf 
september start een nieuwe reeks interessante activiteiten. In een 
volgende nieuwsbrief gaan we hier verder op in, maar we lichten alvast 
een paar tipjes van de sluier: ontmoetingsdag op 14 oktober, Lisa del Bo 
in november en een monoloog over Maria in december! 

  



Ook welkom op... 
 
De dekenale conferentie 'Spiritualiteit van de hoop' op 2 mei e.k. Op de valreep herhalen we graag 
de oproep hiervoor: 

De dekenale conferentie vindt plaats op dinsdag 2 mei 2023 om 19.30 uur in de kerk van 
de Sint-Paulus-parochie in Malle (Sint-Pauluslaan 2, 2390 Malle). 

Als thema voor deze conferentie werd gekozen voor “Spiritualiteit van de hoop”. 

Onze kerkgemeenschap gaat, net zoals onze hele maatschappij, door moeilijke tijden, met grote 
veranderingen en verschillende mondiale crisissen. Hoe blijven we daarin overeind? Wat houdt 
ons recht? Of nog: waar halen we de nodige veerkracht om overeind te blijven? Waar vertrouwen 
we nog op? En vooral: waar vinden we nog voldoende hoop? 

Nikolaas Sintobin zal ons die avond als gastspreker zijn visie geven over hoe we hoopvol kunnen 
blijven en welke beelden of metaforen we zelf kunnen herkennen als teken van hoop. Nikolaas 
Sintobin is priester en jezuïet en is voornamelijk bekend als internet-pastor. Hij slaagt er als geen 
ander in om met kleine korte boodschappen in zijn blog mensen dagelijks aan het denken te zetten 
over hun spiritualiteit, soms met humor, soms met bittere ernst. 

Kenny Brack zal deze visie aanvullen met een getuigenis over hoe en waarin hij zelf hoop 
herkent. Kenny Brack is priester en franciscaan. Hij is de trekker van het Franciscaans 
Belevingscentrum in Meersel-Dreef en bouwt intensief mee aan de lokale geloofsgemeenschap 
rond het klooster van Meersel-Dreef en de pastorale eenheid Sint-Franciscus. 

Deelname aan deze boeiende en inspirerende avond is gratis en wordt je aangeboden door de 
dekenaten Kempen West en Noorderkempen. Aarzel niet om je nog in te schrijven op het nummer 
03 500 00 18 of per mail op vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be. 

 
Op bedevaart in onze PE 

Naast Mariamaand, is mei ook de maand waarin de 
H.-Ritaverering haar jaarlijks hoogtepunt kent. Met 
de Sint-Ritakerk (Pierstraat Kontich) hebben 
we in onze eigen Pastorale Eenheid 
een bedevaartsoord, gewijd aan deze heilige, 
wiens feestdag valt op 22 mei. Traditioneel wordt 
de week waarin die feestdag valt, gevierd als het 
'octaaf'. Hiernaast zie je een overzicht van de 
vieringen van die week. De kerk is ook daarbuiten 
doorlopend geopend. 
 
Noteer zeker dat de gewone viering van 
zaterdagavond 20/5, vanwege de opening van het 
Sint-Ritaoctaaf, verplaatst wordt naar zondagmorgen 
21/5 om 9.30 u.  

 

 

Tot ziens op een van bovenstaande activiteiten of tot de volgende nieuwsbrief! 
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