
Paasicoon uit Oekraïne: een engel brengt de blijde boodschap van 
de Verrijzenis aan de vrouwen bij het lege graf. In verbondenheid 
met alle christenen hopen en bidden wij om vrede voor het Oekra-
ïense volk. 
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Pastoor Tom aan het woord 
Hebt u dit al eens meegemaakt? Een volle 
zaal, mensen vol verwachting, de lichten gaan 
uit, in het donker daalt de stilte neer en dan 
plots -verwacht en toch uit het niets - een felle 
spot recht naar het podium, daar helemaal in 
het midden, daar gebeurt het…  
Wel, voor die ervaring heeft het Hebreeuws 
een woord: Hallelujah! 
 
Hallelujah betekent ‘in het licht zetten’ en met 
Pasen klinken de Hallelujahs luid. De verrijze-
nis zet het leven centraal, helemaal in het 
licht. Het is een wit licht, stralend omwille van de rechtvaardigheid, 
het is een vurig licht, gezuiverd door het vuur van angst, pijn en 
dood, waar het doorheen is gegaan. 
 
‘Hallelujah!’ zeggen we dan ‘Jezus is verrezen, Hij is opgestaan uit de 
dood.’ De tegenmacht van het kwaad had geprobeerd zijn boodschap 
van licht en rechtvaardigheid te doen verdwijnen en op Goede Vrij-
dag leek het er even op dat alles zwart werd, donker, de dood greep 
het laatste woord. Was alles dan voor niks geweest? Was het naïef te 
hopen? 
 
Maar op de derde dag, zoals verwacht en toch helemaal uit het niets, 
rolde de steen opzij. Door de kleine kier straalde een wit licht, recht 
uit de hemel, helemaal naar hier beneden. De hoop houdt ons op de 
been. Daarginds aan de horizon, daar komt Gods licht tevoorschijn, 
steeds feller en feller: het echte leven, vredevol, rechtvaardig en ver-
vuld van liefde zal eens voor alles en allen zijn. 
 

Zalig Pasen iedereen. Hallelujah! 
 
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. 

www.mijnparochie.be 

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

Hartelijk welkom!  



Oekraïneproject Edegem 

Waarmee kan ik helpen? 
1. Financiële steun: op dit moment is er heel veel geld nodig. 

Daarmee kunnen wij goederen en medisch materiaal aanko-
pen. Het OPE kan  geen fiscaal attest afleveren. Stort op re-
kening BE40 8803 5555 5163 met vermelding Noodhulp. Bij 
het OPE weet u zeker dat elke eurocent besteed wordt aan 
de noodlijdende mensen in Oekraïne. 

2. Goederen brengen naar het depot: er is in Oekraïne dringend 
nood aan: warme kleding, ook mantels en warm ondergoed 
voor groot en klein, slaapzakken en warme dekens, thermi-
sche dekens, beddengoed, pampers, melkpoeder voor ba-
by’s, babyvoeding, babydoekjes, billenzalf, zeep, shampoo, 
maandverband, medisch materiaal (kompressen, pleisters, 
desinfectie, beschermingsmateriaal) en medicijnen 
(antibiotica, paracetamol, hoestsiroop…), powerbanks en 
batterijen, plastic bestek, kartonnen bekers voor warme 
drank, droge snacks, proteïnerepen, conserven en droge 
voeding. 

3. Mensen tijdelijk opvangen: zie website info-ukraine.be 
 
Wie mensen thuis wil opnemen, neemt 
best zo snel mogelijk contact op met de  
lokale overheid.  

Hoe is het begonnen? 
Sinds 1993 zet het Oekraïneproject Edegem, kortweg OPE, zich onbe-
zoldigd in als autonome vrijwilligersorganisatie. Wij waren getroffen 
door de armoede in Oekraïne en wilden die bestrijden via allerhande 
acties. En dat niet alleen in Edegem maar ook ver daarbuiten. 
 
Wat doen jullie? 
Onze acties zijn zeer divers. Zo voorzien wij in noodhulp en zetten 
(medisch-) sociale projecten op. Ook helpen wij de groepen ter plaatse 
om zich beter te organiseren.  De bedoeling is dat de projecten in Oe-
kraïne op de duur zelfredzaam worden. 
 
Samenwerken dus? 

We spelen in op hulpvragen en noden van allerlei aard, 
die onze vrijwilligers ter  plaatse voorstellen. Die toetsen 
we aan onze eigen doelstelling: de armoede in Oekraïne 
helpen bestrijden en voorkomen, in samenwerking met 
de organisaties ginder. Meer info vind je op https://
oekraine-project-edegem.be/ 

 
Vanuit welke inspiratie doen jullie dit? 
Het OPE wordt geïnspireerd door de christelijke boodschap, maar is 
tegelijk pluralistisch samengesteld. Wij staan dus open voor iedereen, 
ongeacht ideologische, filosofische of religieuze achtergrond, zolang 
men de humanitaire doelstelling onderschrijft. 

De Russische militaire invasie in Oekraïne doet de wereldeconomie niet enkel daveren op haar grondvesten,  maar brengt ook onvoorstelbaar 

veel menselijk leed met zich mee. Al bijna 30 jaar is het Oekraïneproject Edegem actief om mensen ter plaatse te ondersteunen. In deze kwa-

lijke tijden draaien zij natuurlijk overuren. Wij konden de voorzitter, Liliane Bollaerts, even spreken. 

Waar vind ik het depot? 
De mensen kunnen ons vinden in hangar 42 van Fort V in Edegem, op de parking bij de hoofdingang aan de De Burletlaan. Elke dinsdag, be-
halve op verlofdagen, kan u daar terecht tussen 9 u. en 12 u. en tussen 14 u. en 17 u.  Moedige vrijwilligers ontvangen en sorteren wat 
wordt binnengebracht. Elk jaar worden enkele grote vrachtwagens ingeladen met de diverse hulpgoederen voor Oekraïne. Op dit moment 
proberen we die inspanningen te verdubbelen. 

Op weg naar Pasen: samen door de woestijn 
Zaterdag 9 april gaan we samen op stap voor een 

“vastenwandeling”, meer bepaald een woestijnerva-

ring. We rijden naar het Nationaal Park Loonse en 

Drunense Duinen in Nederland, één van de grootste 

stuifzandgebieden in West-Europa. De vasten is een 

tijd van versobering en verstilling, van verdieping en 

zoeken naar God … de eenzaamheid van een  woes-

tijnlandschap kan hierbij helpen.   

Samenkomst op de parking van de Drunense Duinen 

om 11.45u (carpoolen mogelijk: zie inschrijvingsfor-

mulier). ‘s Middags eten we samen onze picknick op. 

Na een gezamenlijk bezinningsmoment zijn er ver-

schillende wandelingen mogelijk (ook voor rolstoelen 

en buggy’s). Tijdens de wandeling nemen we de tijd 

om de ‘woestijn’ op ons te laten inwerken. Om 15 u 

komen we weer samen voor een afsluitend gebed en 

het vieruurtje (aangeboden door de Pastorale Een-

heid) en vanaf 15.30u gaat het weer huiswaarts.  

Schrijf je in voor 4 april 2022 via de website (zie QR code hierboven) of telefonisch op 0487 890 841. 

info-ukraine.be
https://oekraine-project-edegem.be/
https://oekraine-project-edegem.be/


In deze editie hebben we aandacht voor het getal 72. In de Bijbel 
komt dit getal meermaals voor. Het is het aantal talen dat door de 
werklieden aan de Toren van Babel zou ‘gebazeld’ zijn, nadat God 
hen in verwarring had gebracht. Er werkten 72 rabbijnen aan de 
Griekse vertaling van wat wij het Oude Testament noemen. En 72 
is tevens het aantal boeken in de katholieke versie van de Bijbel 
(als je Klaagliederen als onderdeel van Jeremia beschouwt). Het 
jodendom heeft volgens de Kabbalah 72 namen voor God. En vol-
gens het Lucasevangelie zendt Jezus 72 leerlingen uit zijn blijde 
boodschap in de wereld te gaan verkondigen. 

En er is meer… Als je van de Mortselse Sint-Jozefkerk naar de Ede-
gemse Sint-Jozefkerk wandelt via de twee zondagskerken, ben je 
72 minuten onderweg. Tenminste als je niet blijft hangen bij een 
terrasje met 72 drankjes op de kaart. Terloops: 72 is ook het huis-
nummer van het parochiesecretariaat in de Vestinglaan in Ede-
gem. En… we weten het niet zeker, maar vermoeden sterk dat er 
72 pannenkoeken zijn gesmuld na de Lichtmisviering. 

 

Het getal 

72 
tweeënzeventig 

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

onze pastorale eenheid. Vandaag de  St.-Fredericuskapel in het 

Mayerhof. 

Wie rond het bekende WZC Mayerhof wandelt, kan boven en 

tussen de moderne gebouwen het spits neo-gotisch torentje 

zien piepen van een oude kapel. Die was ooit het spirituele cen-

trum van het “Sint-Fredericus begijnhof”. In 1904 werd dit do-

mein opgericht door Henriëtte Mayer van den Bergh. Onbemid-

delde oude echtparen vonden hier een betaalbaar onderkomen. 

Van heel dit complex is alleen de kapel overgebleven. Om de 

binnenkant te bewonderen moet je een afspraak maken, maar 

vanop de parking van de nieuwe serviceflats kun je een blik 

werpen op de binnentuin van het Mayerhof met de Sint- Frede-

ricuskapel als centrale blikvanger. 

In dezelfde tuin staat ook een beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Het 

werd in 1871 gebeeldhouwd door Louis Kockerols en kreeg toen 

een plaatsje op de hoek van de Quellinstraat en de Quinten 

Matsijslei in Antwerpen. In de loop van de vorige eeuw viel het 

beeld in brokstukken uiteen. Maar in het Mayerhof krijgt het nu 

een tweede leven. 

Op zaterdag 14 mei 2022 zal het, helemaal gerestaureerd, opge-

frist en gepolychromeerd, ingezegend worden door Mgr. Jean 

Kockerols, hulpbisschop van Brussel en, inderdaad, een nazaat 

van de beeldhouwer. 

BLIJF OP DE HOOGTE 

VAN ONZE ACTIVITEITEN 

EN SCHRIJF JE IN OP   

ONZE NIEUWSBRIEF 



Hij nam zijn lans, stak in zijn zij, 
riep: ‘Waarlijk, dit was Christus, onze Redder.’ 
 
Hallelujah… 
 
Zij haalden Hem van ’t kruishout af, 
legden Hem haastig in een graf, 
ontredderd rolden zij de  steen ervoor, 
alsof ‘t verhaal ten einde was  
en nooit nog iemand verder las, 
de graankorrel nu dood lag in de aarde. 
 
Hallelujah… 
 
Drie dagen later gingen zij 
naar ‘t graf, ze hadden kruiden bij 
en olie om zijn lichaam mee te zalven.. 
Het graf was leeg, hun Heer was weg 
‘Waar hebben zij Hem neergelegd?’ 
Een engel zei: ‘Zoek niet, Hij is verrezen.’ 
 
Hallelujah… 

De koning met zijn doornenkroon,  
en langs de weg klonk spot en hoon. 
De Zoon van God moest sterven als een slaaf.  
Ze sloegen hem aan ‘t houten kruis, 
de schoonste mens, bespuwd, verguisd. 
Een week geleden klonk nog: ‘Hallelujah!’ 
 
Hallelujah… 
 
Hij boog het hoofd, verbeet de pijn. 
Ze boden hem wat  zure wijn. 
Een van de rovers bad: ‘Wil mij gedenken.’ 
Zijn moeder weende om haar kind. 
Hij troostte haar en ook zijn vriend:  
‘Ziedaar uw zoon,’ zei Hij, ‘ziedaar uw moeder.’ 
 
Hallelujah… 
 
Met wanhoop in de stem riep Hij: 
‘Mijn God,  waarom verliet Ge mij?’ 
Hij gaf de geest, Hij schonk aan ons zijn leven. 
Een wachter dacht: ‘Is het voorbij?’ 

Wij wensen je hoop en vrede

Goede Week en Pasen 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu het coronavirus na 2 jaar eindelijk geen stokken meer in de wielen steekt kunnen we iedereen weer van harte uitnodigen op alle diensten 

van het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. 

PALMZONDAG: zondag 10 april 
Wijding en uitdelen van de palmtakjes, in alle 
vieringen volgens het gewone uurschema. 
 

WITTE DONDERDAG: donderdag 14 april 
Herdenking van het “Laatste Avondmaal”, 
toen Jezus met zijn leerlingen voor de laatste 
keer het Paasmaal vierde en de eucharistie 
instelde. 

• H. Kruiskerk, Mortsel om 18.30 u. 

• OLV-basiliek, Edegem om  20 u. 

• St.-Jozef, Edegem-Molenveld om 20u. 
 

GOEDE VRIJDAG: vrijdag 15 april 
‘s Namiddags: herdenking van Jezus’ 
dood aan het kruis.  

• In alle kerken (uitgezonderd H. 
Bernadette, Mortsel) van de PE wordt 
de “kruisweg” gebeden om 15 u. 

 
’s Avonds: gebedsdienst met kruishulde. 

• H. Kruiskerk, Mortsel om 18.30 u. 

• OLV-basiliek, Edegem om 20 u.  
 
 

PAASWAKE: zaterdag 16 april 
De meest intense liturgie van het kerkelijk 
jaar met wijding van vuur en water en 
feestelijke viering van de Verrijzenis van 
Jezus. 

• OLV-basiliek, Edegem om 19.00 u. 

• H. Kruiskerk, Mortsel om 21 u. 

• Heilige Familie, Edegem om 21 u. 

PASEN:  zaterdag 16 april 
Feestelijke vieringen van Pasen in alle kerken: 

Eucharistieviering met bijzondere aandacht voor  
gezinnen met kinderen: 

• St.-Benedictus, Mortsel om 17 u. 
 

           zondag 17 april 
Eucharistievieringen in  

• St.-Antonius, Edegem om 8 u. 
• OLV-basiliek, Edegem om 9.30 u 

• H. Kruiskerk, Mortsel om 11 u. 
• H. Familie, Edegem om 11.45 u. 

 
Woord – en communiedienst in de andere kerken 

• Heilige Bernadette, Mortsel, St-Jozef, Mortsel 
en St-Lodewijk, Mortsel om 9.45 u.   

• St-Jozef, Edegem-Molenveld om 10.45 u. 
 

EXTRA:  zondag 17 april 
Op Paasdag houden we bij zonsopgang een gebeds-
wake voor alle oorlogsslachtoffers   

• Erepark van de begraafplaats Mortsel-Dorp 
(achter de St.-Benedictuskerk), om 7 u. 

Hallelujah ! 

‘Hallelujah’ hoort bij Pasen zoals ‘Gloria’ bij Kerstmis. Ontelbare keren is dit blije woord op muziek 

gezet. Eén van de bekendste moderne Hallelujah-liederen is van Leonard Cohen. In die song  laat 

hij koning David aan het woord, die vergeving vraagt. We maakten  voor u een 

Nederlandse versie over het lijdensverhaal en de verrijzenis van Jezus. Met de 

bijbehorende QR-code hoort u Sien en haar papa Benjamin uit Edegem, die dit 

paaslied voor u zingen. 

In een vorige editie van deze 

Krant van Vuur spraken we 

over de toestand van de basi-

liek. Voorbijgangers hebben 

zonder twijfel de parkeerver-

bodsborden gezien op de par-

king naast de basiliek, die 

moesten vermijden dat even-

tuele brokstukken schade zou-

den veroorzaken (wat gelukkig 

niet is gebeurd).  Samenwer-

king met de gemeente Ede-

gem, de kerkfabriek, een ge-

specialiseerd architectenbu-

reau en de monumentenwacht 

hebben geleid tot een plan 

van aanpak.  Geïnteresseerden 

kunnen dit dossier mee opvol-

gen op onze website:  

Voor actuele informatie, 
kijk op 


