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Pastoor Tom aan het woord 
Het rijk der vrijheid 
 
Het voorbije corona-jaar hebben we veel aan-
kondigingen gehoord. Verstrengingen, versoe- 
pelingen, curves die op en neer gingen. Een 
paar maanden geleden werd ons een mooie 
zomer beloofd: het rijk der vrijheid was in 
zicht. Wat deed dat deugd. 
 
Ik wil leven, ik wil vrij zijn... het is een heel 
diep en normaal menselijk verlangen. Maar 
wanneer is een mens echt vrij? Is dat wanneer 
je volledig je zin kan doen? Maar wat als dat betekent dat je daarmee 
anderen tekort doet, dat zij door jouw gedrag gekwetst of uitgeslo-
ten worden? 
 
Om zelf vrij te kunnen zijn, moeten we dus samen vrij zijn. Vrijheid is 
de kans en de mogelijkheid om zelf te groeien, maar ook om anderen 
te laten openbloeien, zodat die ook zichzelf kunnen zijn. 
 
We staan nu voor de grote vakantie. Ik hoop dat ieder van u wat vrije 
dagen mag hebben, dat er rust en ruimte mag zijn en vreugde in het 
leven. Misschien is er wel plaats voor een scheut dankbaarheid bij al 
wie van de rijkdom van de vrijheid kan genieten. 
Hopelijk is er ook aandacht voor diegenen die een beroep doen op 
ons, omdat zij zonder onze hulp diezelfde vrijheid en vreugde niet 
kunnen ervaren. 
 
De naam van Jezus betekent in het Hebreeuws: God maakt los, God 
maakt je vrij. Hij gaf zelf alvast het voorbeeld door zijn innerlijke vrij-
heid in te zetten om anderen ruimte, verbondenheid en levensvreug-
de te schenken. 
 
Zo kan de vrijheid van de ene, de andere laten groeien. Zo is de vrij-
heid echt rijk! 
 
Aan ieder een mooie zomer gewenst. 
 
Pastoor Tom en het ganse team van de pastorale eenheid. 

Het huis-aan-huisblad 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 

Zomers sfeerbeeld vanop het terras van Parochiecentrum 

De Schrans, Molenveldlaan 4,  in Edegem.  Een absolute 

aanrader! 



Het getal 

184 
Honderdvierentachtig 

 

Zoveel filmpjes namen we op voor ons YouTube-kanaal tijdens 

de tweede lockdown.  

De hele winter lang konden we maandenlang niet vieren in 

onze  kerken, deze lente mochten er maar 15 mensen binnen. 

Maar een ploeg van voorgangers nam elke weekdag een ge-

bedsmoment op en ook de zaterdagse eucharistieviering van-

uit de Sint-Benedictuskerk werd gestreamd.  

 

Alles bij elkaar dus 184 keer, goed voor zo’n 70 uur digitale 

spiritualiteit. De kerstviering werd bekeken op meer dan 700 

toestellen.  

De wondere zomer van Maria Magdalena 
Midzomerwandeling 
 

Een fijne (gezins-)uitstap in Tongerlo op vrijdag 30 juli. 
 

Voor wie?  
Iedereen die in een fijne sfeer wil wandelen en graag kennis 

maakt met nieuwe mensen uit onze pastorale eenheid en daar-
buiten. 

Wat is er te doen?  
Je kan een keuze maken uit een korte wandeling (+/- 3 km), een 

flinke wandeling (6 à 7 km) in de namiddag of een dagtocht van 15 
à 20 km. Na het vieruurtje volgt een apotheose en een warme 

maaltijd.  
Waar?   

In de bossen rond de abdij van Tongerlo 
Wanneer?  

Vrijdag 30 juli, in het hartje van de zomervakantie 
Inschrijven?  

Uiterlijk op 15 juli via onze website www.mijnparochie.be klik 
door op midzomerwandeling. Voor meer info of telefonische in-

schrijving: 0487 890 841. 
 
 
 

 
 
 

Het wordt ongetwijfeld een intense belevenis, waarop u allen heel 
hartelijk uitgenodigd bent. Ook gezinnen en families zijn meer dan 

welkom.  
En wees gerust: bij minder goed weer geeft de abdij ons een idea-

le schuilplek voor de maaltijd. 

Wondere Woensdagen  
 

Heb je vorige zomer de wondere woensdagen gemist?  
Het tweede seizoen komt eraan. 
 

Elke woensdagavond in de vakantie om 19 u. nodigen we jullie uit om aan de 
grot in Edegem (naast de basiliek) naar een wonder verhaal uit de Bijbel te 
komen luisteren en daarna elkaar op een ongedwongen manier te ontmoe-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke avond neemt een andere verteller uit onze gemeenschap je mee in het 
unieke levensverhaal van bijbelse figuren met ronkende namen, die gete-
kend zijn door moed, vriendschap, geloof, vertrouwen, strijd,… 
Bovenal zijn het allemaal mensen met een sterke relatie met hun God. Maar 
misschien ontdekken we wel dat ze niet zo ver van ons af staan als we den-
ken. 
 
Iedereen is welkom, ook de kinderen! Je hoeft niet in te 
schrijven, de toegang is vrij. We respecteren uiteraard de 
dan geldende maatregelen. 
Kies je favoriete verhaal of verhalen uit of volg de hele 
reeks, want elke avond zal net een beetje anders zijn. 

De kerken van H. Kruis in Mortsel, de basiliek en H. Familie in Edegem zijn overdag open. 

Hartelijk welkom!  

07/7   Jacob 

14/7   David 

21/7   Jona 

28/7   Tobit 

04/8   Jozef 

11/8   Ester 

18/8   Elia 

25/8   Noach 



De Plek 
We laten u telkens kennis maken met een inspirerende plek 

in onze pastorale eenheid. Vandaag : 

De Kapel van de Reiziger 

 

De patroon van de reizigers… is dat niet Sint-Christoffel? 

Inderdaad, maar ook tot Onze-Lieve-Vrouw wordt van ouds-

her gebeden door al wie de baan op gaat. 

In Mortsel, waar de Kapellelei een T vormt met de Amedeus 

Stockmanslei, staat sinds begin 1900 een mooie kapel. Het is 

een mooi onderhouden stukje erfgoed, omringd door linde-

bomen. Ze is toegewijd aan “Notre Dame du Voyageur”. 

Ga je op reis deze zomer? Passeer eerst even langs dit kapel-

letje en zeg er een weesgegroetje voor een behouden reis! 

 

Een kerkelijk jaar zit, dikwijls zonder dat je het beseft, vol “feesten”. Natuurlijk hebben die feesten te maken met de grote gebeurtenissen 

uit de Bijbel en met de herdenking van de grote heiligen. 

Wisten jullie dat de patroonheilige van onze pastorale eenheid, de Heilige Maria Magdalena haar naamfeest heeft op 22 juli? 

Maar het grootste feest tijdens de zomervakantie is natuurlijk 15 augustus: bekend als moederdag, maar dan wel uitsluitend en alleen in 

de Antwerpse regio. 

Hoe dat komt? Notabene een liberale schepen (Frans Van Kuyck) voerde hiervoor actie in 1913. Hij verspreidde een pamflet  “De dag des 

moeders”. Van Kuyck hoopte met een feest voor de moeders ”de waardigheid van de familie en vooral de rol van de moeder in het gezin 

te herstellen”.  Hij stelde de datum van 15 augustus voor.  Dat is de dag van het grootste kerkelijke Mariafeest, het feest van Tenhemelop-

neming van Maria.  Maria is immers al sinds 1124 de patrones van de stad Antwerpen en op 15 augustus wordt er sinds mensenheugenis 

een grote Mariaprocessie gehouden. 

In 1914 besliste de Amerikaanse president Woodrow Wilson dat de tweede zondag van mei “Mother’s Day” zou gevierd worden.  Zoals 

wel meer Amerikaanse nieuwigheden werd dat gebruik langzaam maar zeker in grote delen van de wereld overgenomen.   Sindsdien wor-

den ook de Belgische mama's in de lente gevierd. Behalve... in Antwerpen.  

En wat met oma en opa?  

Mogen we suggestie doen?  Zoek je een extra gelegenheid om je grootouders in de bloemetjes te zetten, buiten de klassieke grootouder-

feesten in onze basisscholen? 

Maak van 26 juli je grootouderdag. Want dan viert de kerk de heilige Joachim en Anna. Dat zijn de ouders van Maria en dus meteen de 

grootouders van Jezus.  

Zo zetten we de logische lijn verder: moederdag op het feest van Jezus’ mama, vaderdag op het feest van Jezus’ papa en grootouderdag… 

inderdaad. 

Doen! Elke traditie moet klein beginnen.  



Gezocht: (m/v) met talent 

Zo’n pastorale eenheid, hoeveel volk draait daarin mee?   

De pastoor en nog een handjevol vrijwilligers?  Ja, dat klopt, maar dan een heel handjevol. Wist u dat we vorige maand 

nog zo’n 600 bedankingskaartjes bezorgden aan onze vrijwilligers?   

Wat doen al die mensen zoal? Dit gedichtje geeft u een idee. 

En zoals in elke middelgrote organisatie zijn er ook bij ons voortdurend vacatures. Niet dat we een riant loon en 
een bedrijfswagen kunnen aanbieden.  Voldoening en een aangename werksfeer des te meer. En het feit dat je je 
inzet voor de goede zaak. Of zoals wij dat zeggen: voor onze Lieve Heer.  

Openstaande betrekkingen dus. Een uurtje per week over?  Een paar uurtjes? Hierboven geven we een paar voor-
beelden. De QR-code hiernaast wijst u naar een pagina op onze website. Daar staan nog meer ideetjes voor 
deugddoende inzet. 

Stoelen sjouwen, 

boekjes vouwen. 

Lector spelen, 

voedsel bedelen. 

Verloofden begeleiden, 

rode cijfers vermijden. 

Nabestaanden troosten, 

parochieblad posten. 

Albes strijken, 

mensen in nood bereiken. 

Catechese geven, 

postzegels kleven. 

In het kerkkoor zingen, 

voor iemand inspringen. 

Excel-lijsten opstellen, 

met de leden bellen. 

Koster spelen, 

broederlijk delen. 

Gebouwen beheren, 

dossiers archiveren. 

De collecte tellen, 

een kraan herstellen. 

Vijfjarenplan schrijven, 

boenwas wrijven. 

Facturen boeken, 

chauffeurs zoeken. 

Samen klussen, 

krantjes bussen. 

 

    … en nog zoveel                                                                                                          

        meer. 

Boekhouders gezocht 

Elke parochie, elk paro-

chiehuis is een afdeling 

van een grote overkoe-

pelende VZW. Daar komt 

heel wat administratie bij 

kijken.  Heb je een uur 

per week vrij en hou je 

van cijfers?  Onze boek-

houders zullen een gat in 

de lucht springen, als jij 

je talent ter beschikking 

stelt. 

Wie helpt Jos en zijn collega’s? 

Elke kerk heeft een koster of een 

kostersploeg, die alles klaarzet en 

weer opruimt. De koster zorgt ook 

voor een warm onthaal. Jos heeft 

dat in Heilige Familie Edegem 25 

jaar met hart en ziel gedaan.  Hij 

vindt het nu tijd om de fakkel stil-

letjes aan door te geven.   

Ook op andere plaatsen is hulp 

welkom.  Kleine klusjes in onze ge-

bouwen?  Af en toe checken of al-

les technisch OK is?  De deur ope-

nen en weer sluiten voor groepen                        

die van lokalen gebruik maken?   

Wij zijn goede vrien-

den met de post, maar 

stel je voor dat we op 

deze 23.000 krantjes 

postzegels zouden 

moeten kleven.  Een 

hele ploeg mensen is 

bereid om in hun 

buurt drukwerk van de 

pastorale eenheid 

rond te dragen. Zo blijf 

jij in beweging en 

raakt iedereen geïnfor-

meerd.  

Wandelen met een doel 


