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Pastoor Tom aan het woord 

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 

“Ik ben de weg”, zei Jezus tijdens het laatste 
avondmaal aan de apostelen. “Wie mijn leerling 
wil zijn, zal net als ik op weg moeten gaan”. 
Christen zijn is een echte way of life, meer zelfs 
het is op een nieuwe andere manier gaan leven.  
 
De allereerste naam voor christenen was 
‘mensen van de weg’. Er wordt in de Bijbel dan 
ook duchtig wat afgewandeld. Wie de Bijbel op 
een willekeurige bladzijde openslaat, zal merken 
dat de kans heel groot is dat mensen onderweg 
zijn én dat ze op die weg ontdekken dat God met 
hen mee gaat. Het is die ervaring die eerst het Joodse volk en later 
de volgelingen van Jezus het vertrouwen heeft gegeven om telkens 
weer op te staan, ook al was de put van het leven nog zo diep. 
 
Ook voor vele mensen in onze tijd staat ‘op weg gaan’ symbool voor 
groeien, ontdekken, nieuwe horizonten verkennen, ontmoeten, ge-
roepen worden om de dingen eens anders aan te pakken… 
 
Merken dat je op je levensweg niet alleen bent, is wellicht één van de 
sterkste en diepste ervaringen in een mensenleven. Je kan ervaren 
dat iemand voor jou een metgezel is en je kan het zelf ook voor an-
deren zijn. We wensen ieder van u toe dat deze vakantietijd de ruim-
te geeft om zo’n compagnon te herkennen. 
 
Jezus stuurt ons ook op pad. “Maar neem niets mee”, zegt Hij. Geen 
koffers vol veiligheid, geen verzekeringen voor het leven, maar ‘vaya 
con dios’. Als je mensen ontmoet, laat dan je eerste woord ‘vrede’ 
zijn.  
 
“Ga,” zei Jezus helemaal aan het einde van het evangelie, “ga naar 
alle uiteinden van de aarde en breng daar het Goede Nieuws bij alle 
mensen”. 
 
Ga je mee? 
 
Pastoor Tom  

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

Hartelijk welkom!  

BLIJF OP DE HOOGTE 

VAN ONZE ACTIVITEI-

TEN EN SCHRIJF JE IN 

OP   ONZE NIEUWS-

BRIEF 



Sinds mensenheugenis is er een bedevaart naar Scherpenheuvel. 
Na twee jaar corona-onderbreking werd dit jaar de traditie herno-
men. Op zaterdag 4 juni 2022 startte om 04.00 uur de 335ste 
voetbedevaart vanuit Sint-Benedictus naar Scherpenheuvel met 
als thema Menswaardigheid. 

Iedereen die Ons Lief Vrouwke een warm hart toedraagt en die de 
stevige tocht wilde ondernemen, ging op stap voor zonsopgang. 
De weg was als één lang gebed of Marialied. Leeftijd speelde geen 
rol, jongeren onder de twaalf werden vergezeld van een ouder of 
verantwoordelijke. Jeugd- en wandelverenigingen hadden hun 
leden opgetrommeld.  

De bedevaart werd vergezeld door een bezemwagen waarin je je 
tas, knapzak en fles water kwijt kon.  

Het getal 

335 
driehonderdvijfendertig 

Om onderweg te zijn, hoef je niet altijd ver te 
lopen. Je hoeft er niet eens je eigen wijk of 
straat voor uit. Tientallen vrijwilligers uit Ede-
gem en Mortsel leggen samen een stukje weg 
af met mensen die eenzaam zijn of die door 
ouderdom of ziekte minder mobiel geworden 
zijn. 
  
Het is al een poosje geleden dat Ziekenzorg 
voor een nieuwe naam koos: ‘Samana’, wat 
zoveel betekent als ‘Samen kracht delen’. In 
Vlaanderen zijn er meer dan 1.100 lokale af-
delingen. Zowel Edegem als Mortsel hebben 
een Samana-werking, waar vrijwilligers op 
regelmatige basis chronisch zieke mensen 
bezoeken en waar heel wat deugddoende 
activiteiten georganiseerd worden. 

Greet Marivoet van Samana Edegem Cen-
trum: “Af en toe komen we met de ganse 
groep samen voor een quiz, een vormingsmo-
ment of een eetfestijn. Elke eerste donderdag 
van de maand is er de speelse babbel. Maar 
het zwaartepunt ligt natuurlijk op het bezoe-
ken van de mensen thuis. Je kan je niet voor-
stellen hoeveel plezier dat doet bij mensen 
wiens wereld door ziekte of ouderdom heel 
klein is geworden.”  
  

Suzanne Smet geeft een greep uit het program-
ma van  Samana Heilig Kruis: “Een zangnamid-
dag, een bezoek aan de heemkundige kring van 
Lint, ons kerst- en paasfeest…  Het doet deugd 
om weer samen te zijn. Een hoogtepunt van de 
jaarwerking is de dag van de chronisch zie-
ken ,het tweede weekend van oktober.”  
 

Handen uit de mouwen 
Zowel Samana Edegem Centrum als Samana 
Heilig Kruis hebben ook een crea-club.  Knutse-
len, handwerk doen, bloemschikken… met een 
kop koffie erbij is de namiddag zo voorbij.  
  

Mantelzorg 
Wie chronisch ziek zegt, denkt ook aan mantel-
zorg. Hoeveel partners en familieleden zetten 
zich niet dagelijks in voor de zorg van een ge-
liefde?  Ook die mensen worden door Samana 
Antwerpen ondersteund in de mantelzorgwer-
king.  
  

Warme buurt 
Een aantal jaar geleden werd vanuit Samana 
Antwerpen een nieuw initiatief boven de 
doopvont gehouden: Warme buurt.  Zij zetten 
in op een tweewekelijks bezoek door één vrij-

williger bij één vaste persoon thuis. Die wor-
den zorgvuldig gematcht, want het is de be-
doeling dat beiden met mekaar een band op-
bouwen. 23 vrijwilligers maken nu al om de 
twee weken tijd voor een bezoek aan ‘hun’ 
nieuwe vriend of vriendin. 

Wil je meer info?    Wil je deelnemer     
worden of een bezoekje ontvangen?  
Wil ook jij vrijwilliger worden? 
 
Neem gerust rechtstreeks contact op:  
Samana Edegem Centrum:  
Greet Marivoet  03/457 99 29 
greet.marivoet@telenet.be 
 
Samana Heilig Kruis:  
Suzanne Smet  0487 47 31 25    
rogersuzanne@hotmail.com 
 

Warme buurt Mortsel/Edegem:  

Reinhilde Van Hecken  0485 36 33 14  
reinhildevanhecken@outlook.be 

Samen op vakantie 
  
We vermelden nog graag de vakantiewer-
king van Samana. Want de organisatie 
gaat ook letterlijk ‘op weg’. Op de website 
vind je een heel groot aanbod aan initia-
tieven en plekken waar 
mensen samen vakantie 
kunnen nemen in een aan-
gepaste setting.  

Samana: een sterk verhaal 



De Plek  
Geen specifieke ‘plek’ deze keer, maar een kleine fotocollage  

van diverse plaatsen in Mortsel en Edegem. 

 

Eind januari lanceerden we de ‘Mariagevelbeeldjesactie’, waar 

we geïnteresseerden de kans gaven om een Mariabeeldje te 

laten plaatsen aan een zeer aantrekkelijke prijs. 18 mensen 

zijn hier op ingegaan en in de loop van de maand mei werden 

ze vakkundig geplaatst door Jaap en Filip.  We geven je graag 

een foto-impressie.  

 

Heb je bij het bekijken van de foto’s ook zin gekregen om zo’n 

mooi beeldje te laten plaatsen? Volgend jaar organiseren we 

deze actie opnieuw: schrijf je nu al in via de QR code onder-

aan, dan contacteren we je zodra we meer weten over het 

hoe-wat-en-wanneer. 

 

Eerste communie en vormsel 

“Dat mijn ouders en mijn broer mee mochten naar de 
gezinsdag vond ik tof! De spaghetti was keilekker.”  

Lukas, vormeling uit Mortsel 

JE BENT 11 EN JE WIL WAT: 

 VERDERE STAPPEN ZETTEN IN JE GELOOF  

dan kan je het vormsel ontvangen 

Ook volwassenen kunnen gedoopt of gevormd worden. Doopsel is met Pasen en vormsel met Pinksteren. Neem contact met pastoor Tom.  

Inschrijven kan bij de parochie of werking van uw keuze. 
Info en inschrijven kan via de QR code: 

Wat als je kind 7 jaar is of naar het tweede leerjaar zal gaan? Dan kan hij of zij de eerste communie ontvangen. 



6/7     Hoe het allemaal begon 

13/7   Spits jullie oren! 

20/7   Wat deed Mozes in de woestijn? 

27/7   Wie kan er leeuwen temmen? 

 

3/8     Jezus heeft je iets te zeggen 

10/8   Verhalen met een staartje 

17/8   Straffe man, die Mozes 

24/8   Ken je Samuel? 

 

 VRIJE TOEGANG met natje en droogje achteraf  aan de Basiliek 

Midzomerwandeling 
 

Vorig jaar was het een schot in de roos en dus dachten we  ‘We doen het nog eens.’ We gaan op uitstap op vrijdag 5 augustus en trekken in de 
voetsporen van Franciscus naar Meersel-Dreef, het meest noordelijke dorp van het land. Buiten de prachtige natuur, het Mariapark en de abdij 
is daar ook het belevingscentrum. In dat centrum wordt het levensverhaal van Franciscus uitgebeeld en zijn er enkele ruimten te bezoeken waar 
de bezoeker ervaringsgericht kennis maakt met de grote gebeurtenissen uit het leven van Franciscus. Absoluut de moeite waard. Het bezoek 
aan het belevingscentrum is optioneel, kost 2 euro per persoon en dient ter plaatse betaald te worden. 

Wat is  er te doen?  
Voor de stevige stappers is er het dagprogramma met om 10u bezoek 
aan het belevingscentrum en nadien een stevige dagwandeling. Ieder 
brengt een eigen picknick mee voor onderweg. 
De middellange wandeling start met de eigen picknick om 12u en aan-
sluitend een bezoek aan het belevingscentrum om 13u. Nadien gaan zij 
op tocht. 
De korte wandeling start eveneens met de eigen picknick om 12u. De 
deelnemers maken dan een korte wandeling en bezoeken het bele-
vingscentrum om 14u. Daarna blijven zij ter plekke. 
 
Alle groepen ontmoeten elkaar opnieuw rond 16u 
voor het gebed en we sluiten de dag af met een war-
me maaltijd om 17u, zodat we rond 18u weer huis-
waarts kunnen keren. 
 
Prijs?   
Deelnameprijs is € 10 (voor de warme maaltijd), € 7 voor kinderen tot 
12  jaar. Drank is ter plaatse te verkrijgen. 
De prijs mag geen hindernis zijn voor deelname: contacteer Pastoor 
Tom voor een aangepaste regeling. 

Inschrijven?  
Uiterlijk op 25 juli via de QR-code in dit artikel of via onze website.  
Voor meer info of telefonische inschrijving kan je bellen op nr. 0487 
890 841. 

SPECIAL SUMMER DEALS—SPECIAL SUMMER DEALS—SPECIAL SUMMER DEALS 

Steek je graag eens de handen uit de mouwen? 
 
Dan hebben we voor jou 2 vakantieklussen in de aanbieding: 
  

• snoeiwerk in het park aan de grot (naast de basiliek)  

• proper maken van de tuin van de St. Antoniuskerk (centrum Edegem) 
 
Wil je hier aan meewerken?  Zet de eerste stap door je mailadres op te geven via de QR-
code hiernaast. Je verneemt dan tijdig hoe, waar en wanneer. 


