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Pastoor Tom aan het woord 
Wanneer we naar de natuur en de aarde     
kijken dan spreken christenen over 
‘schepping’. Dat is geen ontkenning van    
evidente evolutie, maar daarmee zeggen we 
dat alles een geschenk is. In onze houding 
tegenover de natuur is het belangrijk niet te         
nemen maar aan te nemen, niet te grijpen 
maar te ontvangen, dankbaar om dat prach-
tige geschenk. 
Schepping betekent dat de hele wereld een 
gave is die tegelijk ook opgave is. Als mens 
hebben we de opdracht op de best mogelij-
ke manier te zorgen voor de wereld waarin we leven. Wij mensen 
kunnen met ons vernuft zoveel, waarom zouden we dan niet kunnen 
zorg dragen voor het huis waarin we wonen? 
 
Er is een fijn oud verhaal over Rabbijnen met elkaar in gesprek over 
de eerste letter van de Bijbel. Die letter is heel belangrijk, want ze 
staat op de eerste plaats, maar welke te kiezen? De eerste van het 
alfabet dat lijkt logisch, maar de ‘Alef’ ziet er niet echt geschikt uit.  

 
Wat nu? Misschien de tweede letter? Dat is de ‘Bêth’ de enige 
letter in het Hebreeuws die onderaan, bovenaan en achteraan geslo-
ten is, maar open is naar voor. Deze letter zegt volgens de rabbijnen 
iets over God. Die geeft ons grond onder de voeten, een veilig dak 
boven het hoofd en een duwtje in de rug, maar tegelijk geeft die God 
de mens de vrijheid zelf de toekomst tegemoet te gaan. Net zoals de 
Grieken hun eerste letter ’alfa’ noemen, en hun laatste ’Omega’, 
hebben ook de Joden een kort woordje om elke letter te benoemen. 
Bij de ‘b’ is dat het woord ‘Bêth’ dat ook ‘huis’ betekent. De schep-
ping is het huis dat mensen hebben ontvangen. Nu is het aan ieder 
van ons om zorgzaam om te gaan met dat huis waarin we mogen wo-
nen. We hebben iedereen nodig, doe je mee?  
 
Pastoor Tom  

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. 

Wil je meer weten  over onze werkgroep Diaconie?  

www.mijnparochie.be/wie-zijn-wij/diaconie/ 

www.mijnparochie.be 

‘Gastvrij Edegem’  kreeg dankzij het gemeentebestuur van 

Edegem een nieuw onderkomen in de Gemeentehallen 

aan de Prins Boudewijnlaan.  Ook na de verhuis blijft onze 

P.E. hen materieel en financieel steunen. Op de foto voor-

zitter Marc De Roo met pastoor Tom. 

Hebreeuwse leesrichting 

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

Hartelijk welkom!  



Eerste communie en vormsel 

De wondere woensdagen… 
werden een begrip. Voor een wekelijks publiek van telkens een 
70tal mensen haalden onze bloedeigen “storytellers” het onder-
ste uit de kan met… inderdaad: verhalen uit de Bijbel. Fris en 
spannend, alsof je ze nog nooit gehoord had. Eye openers ook, 
want ieder verhaal bracht ook een eigen boodschap. Omkranst 
met muziek en zang en met een gezellige ontmoeting achteraf, 
tekenden velen elke woensdagavond present. De zomerbars heb-
ben het geweten!  Volgende zomer een derde reeks? 
 
IederEEN vurig verbonden! 
In juni van dit jaar kwamen op 3 avonden en een zondagmiddag 
20 à 30 mensen samen, allen bewogen door het verlangen om te 
bouwen aan een warme, enthousiaste kerngemeenschap voor on-
ze pastorale eenheid. Dit project kreeg de naam IederEEN vurig 
verbonden. 
Wat kwam er uit de bus?  In werkjaar 2021-2022 engageert deze 
groep zich om elke 4e zondag van de maand bijeen te komen op 
een gemeenschapszondag. Deze zondagen  staan echter ook 
open voor al wie eens wil komen proeven of enkele keren mee-
doen. Alle leeftijden zijn welkom. 
Vaste ingrediënten: een enthousiaste eucharistieviering, samen 
eten en een gemeenschapsactiviteit die ontspannend en/of vor-
mend zal zijn. De eerste gemeenschapszondag gaat door op 24 
september vanaf 12 uur, in de school ‘De Tandem’ achter de St.- 
Benedictuskerk en in de kerk. 
Meer weten? Zie de website of bel 0487 89 08 41. 

TERUGBLIK en dan VOLLE KRACHT VOORUIT  
Wat een gekke zomer, die van 2021. Het weer maakte zulke bokkensprongen dat zelfs het begrip ‘Belgische zomer’ tekort schiet.  Maar 
met corona op haar hopelijk laatste benen (of zijn we nu té optimistisch?) was er hoe dan ook weer leven in onze kerken en daarbuiten. 
Hieronder werpen we ook al een enthousiaste blik op het nieuwe werkjaar  

Terwijl (omwille van de Corona-maatregelen) deze 

weken de kinderen van het vorige schooljaar hun  

eerste communie ontvangen of gevormd worden, 

start de voorbereiding voor hen die nu in het 2de of 

het 6de leerjaar zitten.   

Inschrijven doe je via www.mijnparochie.be/

levensmomenten/  (of scan de URLs hieronder). Op 

de website zijn ook de data van de infoavonden, de 

eerste communievieringen en de vormselvieringen te 

vinden. 

    Eerste communie                          Vormsel 

 

Stijlvolle pastorie wordt toekomstgericht gemeenschapshuis. 
In de Hovestraat, tegenover de basiliek, staat een statig herenhuis 
met een prachtige parktuin: de vroegere pastorie. 
Dit huis met veel potentieel smeekt om een nieuwe invulling. En 
die komt er. 

De pastorie 
wordt een ge-
meenschapshuis 
voor een vijftal 
jonge mensen, 
die volop in het 
leven staan, een 
job hebben, 
maar toch op 
zoek zijn naar 
extra spirituali-
teit en een he-

dendaagse vorm van christelijke gemeenschap.  
De nieuwe bewoners zullen elk over een privé-ruimte (en privé-
tijd!) kunnen beschikken, maar er zal ook ruimte zijn voor gemeen-
schappelijke maaltijden, gebedsmomenten en spirituele verdie-
ping. Daarnaast zal de jonge gemeenschap zich engageren voor 
projecten in onze pastorale eenheid. 
Maar zover zijn we nog niet. Het hele gebouw moet gerenoveerd 
en aangepast worden.  Hopelijk is alles klaar tegen de zomer van 
2022. 
En… we zoeken nog kandidaten die (minstens) een jaar deel willen 
uitmaken van deze nieuwe gemeenschap. Die willen we vinden te-
gen november 2021.  
Hier kunt u ons bij helpen door deze informatie in ruime kring te 
verspreiden. Wie zich aangesproken voelt kan contact nemen met 
pastoor Tom. Na een eerste gesprek zal met de kandidaten over-
legd worden over de concrete invulling van het project. 

Wil je met ons meebouwen aan een 'gemeenschap 

van vuur', heb je nood aan geestelijke bijstand, wil 

je het gesprek met ons aangaan? Aarzel niet en 

reik ons de hand. Je bent welkom. 

http://www.mijnparochie.be/levensmomenten/
http://www.mijnparochie.be/levensmomenten/


Het getal 

90 
Negentig 

 

De wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging anno nu:  

Een statige oude dame is ze zeker, de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Hovestraat in Edegem.  De eerste steen werd 90 jaar 
geleden gelegd  op 8 september 1931 door Kardinaal Van Roey.  Begin december 2008 erkende paus Benedictus XVI de kerk officieel 
als basilica minor, na jarenlange inspanningen van Z.E.H. André Goossens, de vorige pastoor.  
Wist je dat pastoor Tom daarom niet zomaar pastoor is van de basiliek, maar wel rector?   
 
Helaas is het plaatje niet zo mooi als het op het eerste gezicht lijkt. Een verslag van de   Mo-
numentenwacht bracht enkele ernstige mankementen aan het licht: betonrot, scheuren in de 
muren, dakbedekking die op sommige plaatsen weggewaaid is, schade door waterinsijpe-
ling… We hopen om samen met de gemeente deze problemen snel en accuraat aan te pak-
ken. 
 
Foto’s inzet: Monumentenwacht  2018 en 2021 
Grote foto  basiliek: Torsade de Pointes 2009 

Hartloper 
 
 
 
 
Hard lopen leren we wel, maar hoe loopt jouw hart?  
Met dat thema gaat onze jongerenkerk JEZ! dit jaar op 
weg. Een frisse en nieuwe begeleidingsploeg staat klaar 
om jongeren van 12 tot 15 jaar te ontvangen. Wat is er 
fijner om elkaar te leren kennen dan een weekend. Van 
vrijdag 22 oktober tot zondagmiddag 24 oktober (zo 
blijft er nog voldoende tijd voor de studies) trekken we 
naar Wommelgem. Hartelijk welkom. 
Voor info: scan de QR code. 



Deze Kra
n

cht van Vuur verschijnt viermaal per jaar.  Maar er is ook een weekblad: Kerk & Leven. Dat is 

een blad met informatie en inspirerende artikels over de parochies van Edegem en Mortsel, het bis-
dom en ver daarbuiten. De informatie in het blad omvat parochienieuws, het geeft informatie over on-
ze parochiecentra en scholen, en heel wat werkgroepen en verenigingen gebruiken het blad om hun 
activiteiten voor te stellen. 

Allemaal redenen om ook een abonnement te nemen. Meer dan 1000 gezinnen in Mortsel en Edegem hebben er al één. En dat is echt niet 
duur: minder dan één euro per nummer. Een abonnement voor 2022 neemt u door vóór 1 november 43 euro over te schrijven op rekening 
BE70 7360 2606 0025 van KERK EN LEVEN EDEGEM - MORTSEL.  In de mededeling zet u uw naam en adres. 

Nog even dit: wie al een abonnement heeft ontvangt ruim op tijd een persoonlijke brief met instructies voor de hernieuwing daarvan en een 
vooraf ingevuld overschrijvingsformulier. 

Waar staat de Kerk in de hele problematiek van ons milieu, ons “oikos”, ons 
“huis”? Achterop hinkend zoals vaak? Of in het midden waar ze zich goed 
voelt? Helemaal niet. De Kerk gaat zelfs voorop in de evenwichtsoefening tus-
sen eco-nomie en eco-logie. 

de ECOKERK… Al van gehoord? 

Neen, het is geen nieuwe sekte, maar de verzameling van alle initia-
tieven die de Kerk in Vlaanderen en elders neemt op het vlak van eco-
logie (in ruime zin: menselijk gedrag dat een beter leefmilieu bevor-
dert). En dat is allesbehalve nieuw. Lees er het Bijbelboek Genesis 
maar op na (2,15): “God de Heer bracht de mens in de tuin van Eden 
om die te bewerken en erover te waken.” Inderdaad: waken! Niet uit-

putten en kapot maken. In 2015, het jaar van de klimaatconferentie in Parijs, 
schreef paus Franciscus zijn encycliek (brief aan de hele wereld) “Laudato Si”. 
In het spoor van Sint Franciscus noemt de paus de aarde onze zuster en moe-
der, die alle respect en dankbaarheid verdient. 

Concreet roept de paus de mensheid op tot een “wereldwijde ecologische be-
kering”.  Heel opvallend verbindt hij daarin de ecologische dimensie met een 
sociale: ons aardse huis is van iedereen en we zijn zelf voortgekomen uit onze 
moeder aarde. Zoals in het lied van The Scene:  “Iedereen is van de wereld en 
de wereld is van iedereen.”  

Sinds enkele jaren is september de maand waarin de zorg voor de schepping centraal staat in de kerk, met als hoogtepunt: Scheppings-

zondag op 5 september. Daarom besteden we er in dit nummer van Kra
n

cht van Vuur bijzondere aandacht aan.  

ECOKERK? Omdat de aarde ons huis is! 

1000 abonnees.  Nu jij nog. 

Wat hebben wij al gedaan? 

✓ energiezuinige lampen in onze kerken  geplaatst 

✓ onze gebouwen van groene stroom  voorzien 

✓ daken geïsoleerd  

✓ heel wat ramen vervangen door energiezuinig glas  

✓ het parochiehuis (Johannes XXIII) energie-efficiënt gerenoveerd 

✓ de centjes die we over hebben ethisch belegd  

Verenigingen 

Velen van jullie zijn geëngageerd in een vereni-

ging.  Ook daar is er werk aan de winkel. Op 

deze checklist van ecokerk.be kan je nagaan of 

jouw vereniging goed bezig is:  

 

Het klimaat is iets van ons allemaal. En 

we weten wat ons te doen staat: duur-

zaam leven, door ons aankoopgedrag, 

onze manier van wonen, onze mobiliteit, 

onze reisgewoonten en onze voeding af 

te stemmen op de draagkracht van onze 

planeet.  

10 tips voor een ecospiritualiteit 

①  Ervaar alles weer als een gave 

② Hou de pijn van het bewustzijn vol  

③ Consumeer minder, creëer meer 

④ Vind heling in heropvoeding 

⑤ Breng harmonie door te rusten 

⑥ Eis je vrijheid terug van de techniek 

⑦ Word weer intiem met het leven 

⑧ Kies tussen groei  en verval 

⑨ Leef met een blik op oneindig 

⑩ Cultiveer een beschaving van liefde 


