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Pastoor Tom aan het woord 

 

 
 

 

 

Pastoor Tom 

 

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

 

 

www.mijnparochie.be

 

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

Hartelijk welkom! 
 

Mensen kunnen heel nieuwsgierig zijn, ze zijn benieuwd en 
gaan op zoek naar nieuws en nieuwtjes. Tegenwoordig kan 
dat via heel veel kanalen. Daarbij botsen ze helaas geregeld 
op miserie en ongeluk, op conflicten of geweld, goed nieuws 
is soms zeldzaam.
Toch bestaat goed nieuws natuurlijk ook. Bij ‘iedereen 
beroemd’ zijn ze daar expert in. Maar ook christenen staan 
erom bekend. Wekelijks wordt er in een kerk een stukje 
‘goed nieuws’ voorgelezen. Naar het Griekse woord ‘eu-angelion’ gebrui-
ken christenen daarvoor het woord ‘evangelie’ en dat betekent dus letter-
lijk ‘goed nieuws’.
In de antieke cultuur was de overwinning in een oorlog of de geboorte van 
een nieuwe keizer ‘evangelie’. Voor machthebbers was dat waarschijnlijk 
ook echt goed nieuws, maar voor vele gewone mensen vaak niet.

Wat een verschil met het ‘evangelie’ van Kerstmis. Dit keer geen oorlog of 
sjieke paleizen. Het evangelie dat de engelen verkondigen is de geboorte 
van een klein weerloos kindje dat is geboren in een stal buiten de stad. 
Het goede nieuws komt het eerst terecht bij herders, ook niet meteen 
vooraanstaande lieden in de maatschappij van toen.
De engelen zijn de dragers van het goede nieuws. Ze komen uit de hemel 
en brengen het rechtstreeks mee van God. Jezus is de naam van dit 
kindje, in het Hebreeuws wil dat zeggen Jehoe-sjewa: God bevrijdt of 
maakt los. 

Het ‘goede nieuws’ is dus dat God als een mens tussen de mensen komt 
wonen. Op die manier wordt Zijn liefde voor elke mens heel concreet en 
krijgt God ook echt een gezicht. Het is een liefde die herstelt, geneest en 
in beweging zet. Zo maakt Jezus de boeien los, die mensen vasthouden, 
zo geeft Hij hen de vrijheid terug. 
Denk daaraan als je het kleine kindje in de kerststal plaatst: het staat 
symbool voor heel goed nieuws: ‘We zijn vrij, Gods toekomst mag begin-
nen.’ 
Zalig Kerstmis.

De plek
We nemen u even mee naar een mooie plek. In de St.-Jozefkerk aan de Molenveldlaan in Edegem heeft parochiaan Marc de Groot 
(1910-1979) vier merkwaardige glasramen vervaardigd. Op één daarvan kunnen we het kersttafereel bewonderen. Het pasgeboren kind 
ligt teder in de schoot van Maria. Ze lijkt te bidden in overgave. De wat oudere Jozef, met staf in de hand, zit aan haar zijde een beetje 
achter haar. Een heldergele engel zweeft boven de eenvoudige stal, met een overvloed aan hemelse vruchten in de armen. Onderaan 
zien we een lelie als symbool voor Maria’s edele reinheid. 
De diverse tinten blauw zorgen voor een hemelse achtergrond. Het kleurenspel, zowel aan de voeten van de figuren als in de oplichtende 
hemel, geeft het geheel iets vreugdevol en hoopgevend. 



kerstverhaal 
De feestdagen waren niet haar favoriete perio-
de van het jaar. Vroeger was dat anders. Met 
heimwee dacht ze terug aan haar kinderjaren 
thuis. Deze avond zat ze alleen aan de kale 
keukentafel. Ze nam nog een laatste hap van 
de lauwe afhaalpizza. Uit verveling bladerde ze 
door de  blinkende reclamefolders. Ze las: 
“Voor Kerst dit jaar zijn er vijf trends: Scandi-
navian Black & White, American Tradition 

al with a pink twist, Klassiek Engels, Warm & 
Luxurious en Sweet Glamour Romance.” Ze 
leerde dat elk assortiment naast een weelderig 
versierde plastic spar met 320 led-lichtjes ook 
tafeldecoratie bevatte, kandelaars met kaarsen 
en een krans voor aan de voordeur.  

 

Echt blij werd ze er niet van. ‘Ik kruip maar 
eens vroeg onder de wol.’ dacht ze bij zichzelf. 
Die nacht droomde ze van haar job. Haar chef 
kwam plots over haar schouders meekijken: 
‘Stop met dromen, je werkt te traag.’ Slaperig 
keek ze naar haar wekkerradio. De rode cijfer-
tjes begonnen te zweven en ze dansten over 
het plafond. ‘Tien pond grutten en tien pond 
kaas’ klonk het vanuit de verte, flarden van een 
oud kinderliedje dat haar oma vaak zong. “Tja, 
wie is de baas?” dacht ze bij zichzelf. 
 

De volgende ochtend kwam het winterzonne-
tje door de wolken piepen. Het werk leek be-

ter op te schieten dan gewoonlijk.  ‘Kan ik de 
namiddag vrijaf nemen?’ vroeg ze aan haar 
baas.  Het mocht. Ze ging de stad in en kocht 
tien pond grutten en tien pond kaas. Beladen 
met twee zware tassen stapte ze het zaaltje 
naast het parochiecentrum binnen. Melig zoe-
te muziek klonk door de luidsprekers en aan 
vier rode kerstballen op een dennentakje kon 
je zien dat het ook hier bijna Kerstmis was. 
Vrijwilligers waren volop in de weer om de 
binnengebrachte spullen te sorteren. Ze zette 
de grutten en de kaas op een van de tafels en 
wilde buiten gaan. Maar iets hield haar tegen. 
‘Hebben jullie hulp nodig? vroeg ze. Ze bleef 
meer dan een uur en deelde uit aan mannen 
met vermoeide ogen, aan oude vrouwtjes, 
aan moeders met een kind op de arm. Plots 
kwam daar een jonge vrouw met een jongetje 
op haar arm. Zijn krullenbol leek wel engelen-
haar en met een vrolijke twinkeling in de oog-
jes, keek de kleine haar aan. ‘Wat een heldere 
blik’, dacht ze. Een vreemd licht vulde het 
zaaltje. Een gevoel van rust en eeuwigheid 
nam bezit van haar en haar uitgeputte hart 
vulde zich met vrede. ‘Dank je wel, schatje.’ 
De woorden kwamen bijna prevelend over 
haar lippen. De moeder met het kind liep in-
tussen haastig verder.   

 

Toen ze die avond naar huis stapte, liep ze een 
paar straten om.  In de oude kapel stak ze een 

kaarsje aan bij het Mariabeeld. Het gebedje er-
bij kwam in flarden, maar het was oprecht. 
 

Toen ze thuis kwam, kieperde ze de folders bij 
het oud papier. Ze nam een oud sprookjesboek 
uit het rek en viel bij het lezen van het derde 
verhaal in slaap. Tussen prinsessen op witte 
paarden en timmerlui in het bos herkende ze 
plots het kind met fijn engelenhaar, nu opge-
groeid tot een leidsman. Hij schonk licht aan de 
wereld en bracht rust in de harten van velen. 
Een visioen van vrede.  

 

‘s Anderendaags nam ze de tram en ze ging op 
bezoek bij een vriendin van vroeger. Bij een 
kop thee en een koekje vertelde ze haar van de 
droom en van het kind. ‘Zullen we ons opgeven 
als vrijwilliger in het centrum?’ vroeg ze. Even 
later besloten ze er elke week samen te gaan 
helpen.  

 

Voor het eerst lange tijd, genoot ze van de 
donkerste dagen van het jaar. ‘Leegte kan je 
niet vullen met folders.’ dacht ze bij zichzelf. 
‘Donkerte laat zich enkel verdrijven met het 
Ware Licht.’  

 

Luc Van Hoof 

Het getal 150 
Toen Jozef te horen kreeg dat hij en Maria zich moesten laten registreren in zijn vaderstad Bethlehem, zal hij wel even zijn timmer-
gereedschap hebben neergelegd. Zij woonden toen in Nazareth in Galilea, het noorden van het huidige Israël. Dat ligt een flinke 
voetreis verwijderd van Bethlehem. Vandaag neem je voor dit traject van 143 km de lange-afstands-bus langs een hoofdweg die 
van noord naar zuid het land doorkruist. Deze bus rijdt niet door Palestijns gebied en maakt dus een omweg langs snelweg 6. Jozef 
en Maria zullen met hun ezeltje wellicht het pad langs de Jordaan gevolgd hebben. Volgens de overlevering reisden ze per ezel. We 
schatten dat het een tocht van 150 kilometer was. Over de terugreis werd niets vermeld. 

Goed nieuws!Goed nieuws!Goed nieuws!Goed nieuws!Goed nieuws! 
 

Toen een gebedslei-
der van een van onze 
kerken in de PE plots 
uitviel om gezond-
heidsredenen, duur-
de het geen uur of 

een collega werd bereid ge-
vonden in te springen.  
 

 
Tijdens de Paasnacht 
van 2022 zullen 3 
volwassenen zich la-
ten dopen in de kerk 
van Heilig Kruis. 

 

 
“In de Buurt” in 
Mortsel verdeelt we-
kelijks 150 voedsel-
pakketten aan gezin-
nen in nood. Meer 
dan 40 vrijwilligers 

werken mee, houden de stock 
bij, doen transport, maken de 
pakketten, verdelen ze, bren-
gen ze rond. 
 
 
 
 
 
 

 
Ook in Edegem 
wordt voedselhulp 
geboden aan gezin-
nen in nood. Gastvrij 
Edegem zorgt hier-
voor op hun nieuwe 

locatie in de gemeentehallen 
aan de Prins Boudewijnlaan.  
 
In de H. Kruiskerk wordt elke 

zaterdag om 16 uur 
het rozenkransgebed 
gebeden. In minstens 
4 (vier) talen. En ie-
dereen begrijpt ieder-
een. 

 
In het Mortselse WZC 
Meerminnehof heeft 
elke dinsdagmorgen 
een gebedsdienst 
plaats. Veel bewoners 
houden heel erg aan 

deze wekelijkse spirituele in-
jectie. Een team van 9 vrijwil-
ligers staat wekelijks klaar. Ze 
gaan voor in gebed, verzorgen 
de zang, brengen de bewoners 
van en naar de kamers. 
 
 



Goed nieuws!Goed nieuws!Goed nieuws!Goed nieuws!Goed nieuws! 
 
Er mag (nog altijd) 
gezongen worden in 
de kerken! Op Kerst-
avond treden zelfs 2 
pop- up koren aan: 

eentje van kinderen en om 
middernacht een ander van 
grote mensen. 

 
In november 2022 
zullen de engeltjes 
geen last hebben 
van duiveltjes. Die 
zitten namelijk alle-

maal in Qatar. 
 
 

 
In Heilige Familie 
kwamen 4 kandida-
ten om de taken van 
de koster op rust op 

zich te nemen. 
 
 
 

 
 
 

Zondag 23 januari 2022 is het weer 
hoogdag in Edegem. Naar jaarlijkse 
traditie vieren we dan  de H. Antonius 
Abt, of beter gekend als Sint Antonius 
met zijn varken.  Om 09:30u is er een 
eucharistieviering voorgegaan door 
Z.E.H. pastoor Tom Schellekens in de 
Sint-Antoniuskerk, daarna trekt de pro-
cessie door het centrum van Edegem. 

 
De ommegang  gaat dit jaar vanaf de 
Antoniuskerk aan de Drie Eikenstraat, 
Strijderssstraat, Hovestraat tot aan de 
Basiliek dan naar de Dokter Bernaerts-
straat, Vrijwilligersstraat, Doeldvel-

straat, Strijdersstraat en terug 
aan de kerk. In de ommegang 
dragen de gildebroeders van  
de Sint-Sebastiaansgilde het 
beeld van de H Antonius en 
vormelingen en communican-
ten zamelen onderweg gaven 
in. Ook leden van het jeugd-
huis  het varken van Sint-
Antonius lopen mee. 

 
Er zal zoals vorig jaar geen 
verkoop zijn van offergaven 
maar we vragen aan jullie om 
toiletartikelen of niet bederf-
bare voeding te schenken, de-
ze gaven worden dan aan 
Gastvrij Edegem over gemaakt. 
We aanvaarden de gaven in en aan de 
kerk vanaf 9 uur tot 12 uur en ook 
langs de omloop van de processie. Het 
schenken van gaven gaat al eeuwen 
terug en hiermee steunen we directe 
noden die nog steeds bestaan in de 
21ste eeuw.  

 
Deze traditie bestaat al jaren in  
Edegem en de processie is nog de  
enige in de zuidrand van Antwerpen.  

 
De pastorale eenheid Maria Magdalena, 
het Basilicakoor, de Sint-
Sebastiaansgilde, het jeugdhuis 't Var-
ken en erfgoed Edegem met de steun 
van de streekvereniging Zuidrand hopen  
jullie talrijk te verwelkomen zowel in en 
aan de kerk alsook langs de  
Edegemse straten. 
 
 
 

Na een jaar thuis blijven  weer een Sint Antoniusviering en  
ommegang op zondag 23 januari 2022 in Edegem 

Onleefbaar 
De campagne van Welzijnszorg 2021 

Kerstmis, u weet het, het gaat over Jozef en Maria, die 
twee met dat ezeltje, voor wie geen plaats was in de 
herberg.  

Is wonen een mensenrecht, net zoals onderwijs, ge-
noeg voedsel en vrede? 

Natuurlijk, hoor ik u zeggen.  Maar het is drummen op 
de woningmarkt. Er zijn woningen te kort en dat leidt 
tot uitsluiting en discriminatie. Dat is zo in België, dat 
ik ook zo in Mortsel en Edegem.  

  

Sorry, het is al verhuurd 

Elk jaar zoomt Welzijnszorg in op een aspect van ar-
moede en uitsluiting.  Dit jaar is dat menswaardig wo-
nen. Voor veel mensen is de zoektocht naar een betaal-
bare woning een echt hindernissenparcours.  Immobili-
ënkantoren sturen hen wandelen, eigenaars slaan soms 
letterlijk de deur in hun gezicht. En huisjesmelkers dur-
ven panden verhuren die echt onleefbaar zijn.  

Natuurlijk verwachten eigenaars dat hun woning goed 
onderhouden wordt en dat de huur regelmatig betaald 
wordt. Maar huurders moeten vaak vechten tegen 
vooroordelen: omwille van hun huidskleur, omdat het 
een alleenstaande moeder is of gewoon omdat ze een 
heel laag inkomen hebben.  

 
(vervolg op blz.4) 



Onleefbaar 
(Vervolg blz3)  

Binnen 8 jaar is het aan u 

Er zijn toch sociale woningen, hoor ik u zeggen.  Ja, maar 
er zijn er gewoon te weinig. In Antwerpen is er een 
wachtlijst van 8 jaar. En soms hebben enkel inwoners van 
de eigen gemeente recht op een sociale woning. Wie in 
zijn leven vaak moest verhuizen, maakt daardoor minder 
kans. En nieuwkomers worden zo ook uitgesloten van het 
recht op een woning. 

  

Eerst een dak, dan de rest 

Slecht wonen maakt mensen ziek, kinderen kunnen niet 
goed leren, het bemoeilijkt de zoektocht naar een job, het 
weegt op de relaties binnen en buiten het gezin. Wat ar-
me mensen nodig hebben, is niet in de eerste plaats 
soep, dekens, koffie of zelfs begeleiding. Wat ze nodig 
hebben is een eigen stek.  

Met de campagne van 2021 wil Welzijnszorg dit probleem 
onder de aandacht brengen. We blijven aan de oren trek-
ken van onze politici om de zwaksten in de samenleving 
niet aan de kant te laten staan.  

 

Helpen kan 

Tientallen armoedeorganisaties worden door Welzijnszorg 
rechtstreeks gesteund. Stuk voor stuk zijn het projecten 
die mensen in armoede samen brengen en sterker ma-
ken.  

Lees er meer over op de website: www.welzijnszorg.be/
onze-projecten of scan: 

Wil u Welzijnszorg steunen?  

Stort uw bijdrage op BE 21 0000 0000 0303 

Wist u dat mensen soms bij ons komen aankloppen om 
hen te helpen bij het zoeken van een huis? Soms zijn ze 
ten einde raad van het lange zoeken. Het zou fijn zijn als 
jij ons komt helpen bij die zoektocht. Mensen die mee het 
contact willen leggen tussen huurders en verhuurders.  
Of ben je kandidaat-verhuurder die meer informatie wil 
om dit project mee mogelijk te maken? Neem gerust con-
tact op: 0487 89 08 41 

KERST in de KERK  
Kerstavond en Kerstdag zijn gelegenheden bij uitstek om de eindejaarsfeesten extra diepgang te geven. Kom 
luisteren naar het goede nieuws van Kerstmis. Kom mee zingen en bidden in een van de heel diverse vierin-
gen in de kerken van onze pastorale eenheid. 
Van harte welkom! 
 
(E) = eucharistieviering: een volledige mis; de voorganger is een priester. 
(C) = een gebedsdienst met gelegenheid om te communie te gaan: de voorganger is een gebedsleider. 
Twee vieringen zijn bijzonder geschikt voor gezinnen met kinderen. 
Voor de sfeer van de kerstnacht moet je in de middernachtmis zijn. Wie weet wordt het zelfs eindelijk nog 
eens een witte kerstnacht. 

Vrijdag 24 december: Kerstavond 
 

17.00 u. (E) in St.-Benedictus, Mortsel voor gezinnen 
met kinderen:  met leuke kerstliedjes van het 
pop-up kinderkoor   

 
17.00 u. (C) in St.-Jozef, Edegem: ook voor gezinnen 

 
18.30 u. (C) in Heilige Familie, Edegem: een eigentijdse 

kerstwake met kerstzang door het Rabboenikoor 
 

21.00 u. (E) in de basiliek, Edegem: kerstwake met 
zang door het Basilicakoor 

 
24.00 u. (E) Middernachtmis in St.-Benedictus, Mortsel 

met gelegenheidskoor, muziekgroep en samenzang: 
de sfeer van de Kerstnacht. 

 
 

Zaterdag 25 december: Kerstdag 
 

08.00 u. (E) in St.-Antonius, Edegem: sobere viering 
voor vroege vogels 

 
09.30 u. (E) in de basiliek feestelijke Kerstviering met 

kinderen en samenzang, Edegem  
 
09.45 u. (C) in St.-Jozef en H. Bernadette in Mortsel 

met zang van de plaatselijke parochiekoren 
(E) in St.-Lodewijk 

 
10.45 u. (C) in St.-Jozef Kerstviering met de lokale  

gemeenschap, Edegem 
 
11.00 u. (E) in de H. Kruiskerk, Mortsel met zang door-

de Cantorij en samenzang 

11.45 u. (E) in de H. Familiekerk, Edegem met het Kon. 

Familiakoor Elsdonk 

Al deze vieringen gaan door onder voorbehoud.  

Kijk ook op www.mijnparochie.be.  

Bij veranderende coronamaatregelen is het mogelijk dat vieringen worden geannuleerd of de planning gewijzigd. 

http://www.welzijnszorg.be/onze-projecten
http://www.welzijnszorg.be/onze-projecten
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