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Pastoor Tom aan het woord 
Kerstmis! Het woord alleen al maakt mensen 
warmer, zachte. Het doet ons uitkijken naar 
een nieuwe tijd, naar licht en gezelligheid. Dat 
is heel mooi. Ook wij, christenen, kijken in de 
advent uit naar Kerstmis, de komst van Jezus, 
het Licht voor de wereld. En het waren niet 
zomaar wat simpele theelichtjes die de weg 
wezen naar het geboortestalletje. Er stond 
een heuse ster aan de hemel. Want met dit 
Kind, begon een nieuwe toekomst . 
 
Intussen schijnt dat Licht al meer dan 2000 
jaar. Het heeft mensen richting en hoop gegeven, generatie na gene-
ratie. Die hoop hebben wij nu heel hard nodig, want dit is een moei-
lijke tijd. Hoop is niet hetzelfde als verlangen of wensen, waarbij je 
niet weet of je wel zal krijgen wat je wil.  Hoop helpt ons te zien wat 
er nu nog niet is. Hoop is nu al het licht zien aan het einde van de 
tunnel en dus weten welke richting je uit moet. De hoop fluistert ons 
in hoe wij op een hartelijke en vredevolle manier met elkaar kunnen 
samenleven. Zo kunnen wij de wereld zien, zoals God hem bedoeld 
heeft, zoals Hij hem beloofd heeft.  
 
Want het is God zelf die in de wereld kwam: als een klein kindje, zo 
kwetsbaar, kwam Hij tussen ons wonen. Het was als een genster in 
de nacht, een vonkje van licht.  Maar het deed het vuur in de harten 
van vele mensen weer oplaaien.  
 
Dat is wat wij u toewensen op dit bijzondere Kerstfeest. Hoop. We 
wensen dat ieder mens in onze wereld verbonden mag zijn en de lief-
de mag ontvangen die zij of hij nodig heeft.  
We wensen dat we dat signaal van elkaar mogen oppikken en er voor 
elkaar mogen zijn.  
 
In dit speciale jaar zullen de Kerstvieringen van de parochies van 
Mortsel en Edegem enkel online te volgen zijn. We verzorgen een 
gezinskerstviering en een klassieke Kerstviering. Je kan ze vanaf 
Kerstavond (of later) volgen via www.mijnparochie.be.  
 
 
Voor ieder van u een zalig Kerstmis en een gezegend, gelukkig en ge-
zond jaar 2021. 
 
Pastoor Tom en het ganse team van de pastorale eenheid. 

Het huis-aan-huis blad van de katholieke gemeenschap van Mortsel en Edegem informeert je vier keer per jaar over 

haar activiteiten. Je bent van harte welkom bij ons. 

www.mijnparochie.be 

http://www.mijnparochie.be


Een warm hart voor Mortsel en Edegem   
Marc De Roo, van “Gastvrij Edegem” aan het woord 
 
Ooit gedacht dat jij gebruik zou moeten maken van de voedsel-
bank?  

Deze vraag wordt helaas realiteit voor steeds meer mensen.  
 
Je toekomst ziet er mooi uit, tot je door een chronische aandoe-
ning niet meer kan werken en terugvalt op een minimumuitke-
ring. Of je bent een alleenstaande moeder of vader met kinderen 
en met je inkomen kan je gezin net overleven maar een extraatje 
zit er niet in. 
Een foute inschatting van inkomen, verlies van werk of een faillis-
sement zijn helaas nog enkele van de vele oorzaken waarvoor 
men - al dan niet tijdelijk - hulp van het OCMW moet vragen. 
 
Vaak volgt dan een doorverwijzing naar "Gastvrij Edegem". Daar 
staat een geëngageerd vrijwilligersteam klaar om een 55-tal gezin-
nen elke donderdag droge voeding, groenten, fruit en kwalitatieve 
kleding te bezorgen. 
Zo kregen we op een dag een mooi jasje binnen dat we nog die-
zelfde dag aan een kindje konden doorgeven dat geen jasje had. 
Pampers en andere basisproducten verdelen we ook maar die 
moeten we zelf aankopen. 
 
Armoede is vaak verbonden met sociaal isolement. Door de lock-
down heeft ieder van ons ervaren wat zo'n isolement betekent. 
Daarom bieden we ook een luisterend oor aan de mensen die bij 
ons  langs komen.  
 
Gastvrij Edegem, Drie Eikenstraat 365 
Contact:: deroomarc@hotmail.com of  0485 74 66 80 
 
Geloof je zoals wij in dit noodzakelijk project, dan kan je een gift 
doen (of maandelijks een klein bedrag overmaken) op  
BE21 0689 3833 6803 

‘In de Buurt’, een ontmoetingsplek in  Mortsel 
 
Vrijwilliger Dominic Somers vertelt… 
 
Toen ”In de Buurt” opstartte in 2014 was ik er al bij als vrijwilliger. 
Ons belangrijkste doel is een ontmoetingsplek zijn waar iedereen zich 
thuis voelt en waar lokale kansarme gezinnen hulp krijgen om de eind-
jes aan elkaar te knopen. Dat gebeurt in de geefwinkel en door voed-
selbedeling. Buurthuis en geefwinkel staan open voor iedereen. Enkel 
voor de voedselbedeling zijn er beperkingen. 
 
Tijdens de coronatijd kan jammer genoeg, enkel die voedselbedeling 
door lopen. Elke vrijdag worden meer dan 150 gezinnen voortgehol-
pen met voedsel en hygiëneproducten. Elke week melden zich nieuwe 
gezinnen aan. Vele gezinnen lijden onder de coronasituatie. 

En een van onze klanten getuigt:  
Drie jaar geleden ben ik in ernstige familiale en financiële moeilijkhe-
den geraakt,  
De jeugdrechter raadde me aan om hulp te zoeken bij het OCMW. Dat 
heb ik gedaan en zij hebben mij verwezen naar 'In de Buurt'. Ik ben er 
met veel warmte onthaald.  
In het buurthuis leerde ik nieuwe mensen kennen: lotgenoten, die het 
ook moeilijk hebben. Maar ook met de vrijwilligers heb ik een goed 
contact. Die mensen luisteren goed! Het gevoel van samenhorigheid is 
het allerbelangrijkste voor mij, samen met het wekelijkse voedselpak-
ket en de pampers. 

 

In de Buurt vzw, Meerminne 6 
Contact:: idbmortsel@hotmail.com  of  0489 06 66 48 
 
Steunen kan op BE80 7765 9023 3377 van  'vzw Caritas Hulpbetoon'- 
met als mededeling: 'project n°8393 vzw in de buurt - Mortsel'. Giften 
vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. 
 

 

De kerken van H. Kruis in Mortsel, de basiliek en  

H. Familie in Edegem zijn overdag open. 

Hartelijk welkom!  

mailto:idbmortsel@hotmail.com


De Plek 
We laten u telkens kennis maken met een inspirerende 
plek in onze pastorale eenheid. Vandaag enkele kerststal-
len in enkele van de kerken in onze PE… 
 
Kleine kinderen vragen: “Wanneer komt kindje Jezus?” Ja, dat 
komt pas op Kerstavond uiteraard. Dan wordt het in doeken 
gewikkeld in de kribbe gelegd. En als het op Kerstdag heel 
mooi weer is, straalt de zon door de ramen op het Kind. Want 
met Kerst is het Licht in de wereld gekomen. Gezinnen met kin-
deren, parochianen op boodschappenronde en passanten al-
lerlei komen even binnen om iets van die Kerstvrede in hun 
hart toe te laten. De kerk is overdag open en toegankelijk. Je 
kan er in stilte bidden, een kaarsje branden en tot rust komen.  

 

Het getal 

4 
Vier op een rij: tamelijk spannend gezelschapsspel 
Klavertje vier: samen uitkijken naar de lente 
Bubbel van vier: gezin met twee kinderen tijdens Corona 
Met vier in bed: TV programma over B&B’s om te dromen 
over je volgende reis 
Met vier in de kerk: maximum aantal mensen dat momenteel 
is toegelaten in een kerk.   

 
 
 

Spring dus gerust even binnen.  
Even naar de kerststal kijken,  

een kaarsje branden,  
een gebedje doen en zo kracht opdoen  

in deze moeilijke tijd. 



Hier vind je een kleurplaat. Plezierig voor kleine (en grote?) kinderen. Maak er iets moois van en kleef ze achter je raam. Zo 
wordt het een wens voor al je buren. 

Neem er een foto van en stuur deze voor 6 januari naar  luc.van.hoof1@telenet.be  Vergeet niet je adres en telefoonnummer te 
vermelden, want als jij de mooiste tekening hebt, komen wij jou persoonlijk een cadeau brengen.  

Zalig en gelukkig Kerstfeest 

mailto:luc.van.hoof1@telenet.be

