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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 

 
“Het begin” klinkt serieus. De uitdrukking kan 
plechtig bedoeld zijn of eerder losjes geuit, ze is 
alleszins hoopvol en vol verlangen.  
 
Aan de éne kant zoeken mensen naar hét begin. 
Het begin van de schepping en de wereld, maar 
ook het begin van een relatie (wanneer en waar 
was die eerste kus?) of een conflict (wie is 
waarmee dit conflict gestart?). Het geeft men-
sen orde en structuur te weten waar het begin 
zich situeert. 

 
Maar er is ook zoiets als ‘opnieuw beginnen’. Vol verlangen kijken we 
uit naar nieuwe mogelijkheden, een verfrissende kijk, die ons leven of 
de wereld beter kan maken. En tegelijk is elk nieuw begin een voort-
bouwen op wat er vroeger was. De toekomst is gebouwd op de reuzen 
van gisteren, zonder hen waren we nergens. 
 
Jezus bracht Gods liefdevolle boodschap onder de mensen en hij deed 
dat op een totaal nieuwe en verfrissende manier. “Wie is Hij toch?” rie-
pen de mensen uit. ‘Hij is zo anders in wat hij doet, in wat Hij zegt, in 
hoe Hij gelooft.’ Tot op vandaag worden christenen tijdens hun doop-
sel geroepen om ‘als nieuw herboren’ te gaan leven. Wie de geschiede-
nis van de Kerk leest, ziet in elke eeuw inspirerende vrouwen en man-
nen die andere horizonten opzochten en zorgden dat de Kerk steeds 
weer opnieuw kon beginnen. Zonder die heiligen was er nu geen Kerk 
meer geweest. 
 
Ook onze tijd heeft nood aan een nieuwe Kerk, een frisse doorstart, 
een nieuw begin. Ook nu betekent dit dat we dankbaar voortbouwen 
aan wat de vorige generaties ons hebben geschonken.  
 
In onze pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena zijn we al enkele 
jaren stevig aan het bouwen aan die nieuwe weg. In dit nummer van 
de Krant van Vuur vindt u er enkele mooie voorbeelden van. 
 
September is niet alleen de start van een nieuw schooljaar, maar ook 
van een vernieuwde pastorale werking; Alvast heel hartelijk welkom! 
 
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 



Wil je meer weten  over onze werkgroep Diaconie?  

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

Een nieuw begin! 
IederEEN vurig verbonden  
Onder die naam gingen we vorig jaar in onze pastorale eenheid van start met een nieuwe gemeenschap. We kijken 
met heel veel respect naar de gemeenschappen in de verschillende parochies, maar we beseften dat er, om een 
doorstart te maken, echt iets nieuws moest komen.  

Elke vierde zondag van de maand komen we een halve dag samen onder het motto “vier de zondag”.  We begon-
nen in september met bijna 40 deelnemers, in juni waren we al met meer dan 70.  
 

Wat we doen 
Het is zondag: dus ja, we vieren samen eucharistie, maar niet braaf, ei zo na indommelend op onze stoel, wel met enthousiaste zang en   
vurig gebed: de vreugde spat eraf. 
 
Maar dat is niet alles: we hebben ook samen een gemeenschapsactiviteit.  De ene keer gaan we in gesprek over een thema dat ons bezig-
houdt, een andere keer spelen we een spel of doen we een wandeling. Voor de kinderen is er een apart aanbod, maar soms doen we ook 
dingen met zijn allen samen.  

Het gezelligst is natuurlijk het middagmaal dat we samen delen.  
 

Wie we zijn 
We vormen een heel diverse groep: gezinnen met jonge kinderen, tieners, wat 
oudere, bezadigde mensen, verschillende culturen, ouwe getrouwen en men-
sen die voor het eerst eens komen proeven. 
 

Welkom 

Misschien verlang jij ook wel naar een groep waar je, helemaal zoals je bent, 
welkom bent om samen vanuit je spirituele zoektocht het leven te delen en 
vooral… de vreugde van het christendom te leren kennen en beleven.  

 

In september starten we met een tweede jaargang:  
• elke vierde zondag van de maand; 

• afwisselend van 10 uur tot 14 uur (vroege shift) en van 12 uur 16 uur (late shift);  

• in de St. Benedictuskerk van Mortsel-Dorp en school de Tandem (achter de kerk). 
 
Voor kinderen en tieners is er een apart programma; iedereen is welkom. 
 
Heb je zin gekregen in dit nieuw begin? Kom dan proeven van een “vier de zondag”.  
 
Alle info op de website, waar je ook sfeerbeelden en verslagen vindt van de voorbije “vier de zondagen”. 



Het getal 

9 
Negen 

 

De Plek : Hofje van Olijven 

De tuin van de Sint-Antoniuskerk binnenkort een openbare stilteplek? 
 
Onze oude dorpskerk van Edegem heeft een tuin. Waar eeuwenlang  Ede-
gemnaars  begraven lagen, is er nu nog een mooie strook groen bewaard ge-
bleven. Het is eigenlijk spijtig dat daar niks mee gebeurt.  
 
We dromen ervan om deze plek tot leven te laten komen. 
Kan poëzie bezoekers helpen om te ontsnappen uit de waan van de dag?  
Gedichten rond stilte, natuur, samenleven, zingeving, …? 
Wordt één van de bomen een herdenkingsboom voor de 
slachtoffers van de pandemie? 
Kan kunst er een plaats krijgen?  Kunnen ook Edegemse 
scholen of jeugdbewegingen er ‘iets’ tentoonstellen? 
 
Hebt u nog ideeën?   
Via de QR-code hiernaast kan u ze spuien.   
En vraag gerust om op de hoogte gehouden te worden.  
 
Optimistisch als we zijn, dromen we van een werkgroep die de ideeën concreet maakt.  

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 inspireren-

de artikels over de parochies van Edegem en Mortsel, het bisdom en ver daarbuiten. De informatie in het blad omvat parochienieuws, het 

geeft informatie over onze parochiecentra en scholen, en heel wat werkgroepen en verenigingen gebruiken het blad om hun activiteiten voor 

te stellen.  Nog steeds het (op één na) meest verkochte weekblad in Vlaanderen! 

Allemaal redenen om ook een abonnement te nemen. 1000 gezinnen in Mortsel en Edegem hebben er al één. En het is 

echt niet duur: minder dan één euro per week op jaarbasis (48 nummers).  

Nog even dit: wie al een abonnement heeft, ontvangt ruim op tijd een persoonlijke brief met instructies voor de her-

nieuwing daarvan en een vooraf ingevuld overschrijvingsformulier. 

Minder dan één euro per week! 

Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, 

Pools, Portugees, Arabisch en Chinees : in 

deze talen worden ook anderstaligen op 

onze website vanaf nu welkom geheten. 

Wist je dat onze PE ook een eigen YouTube-kanaal heeft? Je kan 

er niet alleen de zaterdagse eucharistieviering in Sint-Benedictus 

in uitgesteld relais bekijken, maar sinds enkele weken geeft pas-

toor Tom in minder dan drie minuten een beetje uitleg over de 

evangelielezing van die week.  Een absolute aanrader!  



Infodagen eerste communie en vormsel 2023 

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

Druk, druk, druk…  

Is dit nu het leven? Is er meer? 

Ontdek met ‘Alpha’ leven, zingeving en geloof! 
Heb je ook moeite met de drukte van het dagelijks leven? Ren je ook van de ene afspraak naar de andere verplichting? Elke dag 
komen er vragen op ons af: beroepsmatig, in gezinsverband, in de kennissenkring, …  

Daarnaast duiken ook de grotere vragen op: waarom ben ik hier? Waar ga ik naartoe? Is dit nu het leven? Kan het christelijk geloof 

mij helpen om een antwoord te vinden? Vaak nemen we niet de tijd om over deze vragen na te denken. Met onze pastorale eenheid 
organiseren we een reeks bijeenkomsten (Alpha avonden) om met elkaar in gesprek te gaan over die grote vragen van het leven.  
Wij willen iedereen de kans geven antwoorden op deze vragen te vinden in de ontmoeting met Jezus. Op donderdag 6 oktober is 
er een Alpha startavond: kom gerust langs om te proeven of het iets voor jou is. 

Tijdens elf ontmoetingen, meestal op donderdagavond, worden zingeving en christelijk geloof in een gemoedelijke sfeer verkend. 
Een Alpha avond begint telkens met een gezellige maaltijd in een informele sfeer. Na een korte inleiding volgt een gesprek in klei-
ne groepen. Elke avond behandelen we een thema dat ons bezig houdt. 
 
Op een Alpha avond is iedereen van harte welkom! Het is zeker geen studiecursus. Evenmin is het bedoeld voor (regelmatige) 
kerkgangers, al zijn die vanzelfsprekend wel welkom. Op Alpha denk je samen na over verschillende inspirerende geloofsonder-
werpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. We verwachten een heel verscheiden publiek van zin-zoekers: gelovig, 
niet-gelovig én anders-gelovig. Alpha zorgt voor een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin mensen met diverse meningen en 
visies samen open en eerlijk naar elkaar luisteren en respectvol met elkaar in gesprek gaan. 
 
Voor meer info neem een kijkje op de website van de pastorale eenheid of via de QR-code.  
Interesse? Schrijf je in of neem vrijblijvend deel aan de startavond. 

 

 

 

 

Deelname aan de Alpha avonden is kosteloos (vrije bijdra-
ge), maar we verwachten wel een oprecht engagement 
van elke deelnemer, eens de startavond achter de rug is. 

werking infoavond datum 1e communie/vormsel 

EERSTE COMMUNIE 2023 MORTSEL 

St.-Benedictus en St.-Jozef 19 september om 19.30u 
in de St.-Benedictuskerk 

zaterdag 22 april om 9.30u 

H. Kruis en H. Bernadette 20 september om 19.30u 
in de H. Bernadettekerk 

zaterdag 13 mei om 9.30u 

St.-Lodewijk 21 september om 19.30u 
in de St.-Lodewijkkerk 

zaterdag 29 april om 9.30u 

EERSTE COMMUNIE 2023 EDEGEM 

St.-Jozef 19 september om 20u 
in de St.-Jozefkerk 

zaterdag 6 mei om 9.30u 

H. Familie 20 september om 20u 
in de H. Familiekerk 

zaterdag 29 april om 11u 

OLV van Lourdes 21 september om 20u 
In de OLV van Lourdes basiliek 

zondag 23 april om 9.30u 

VORMSEL 2023 

Edegem 22 september om 20u 
in de OLV van Lourdes basiliek 

zaterdag 20 mei 

Mortsel 22 september om 19.30u 
in de H. Bernadettekerk 

zaterdag 20 mei 

Kandidaat-

communicanten zijn 

geboren in 2015 of 

zitten in het tweede 

leerjaar. 

Kandidaat-

vormelingen zijn ge-

boren in 2011 of 

zitten in het zesde 

leerjaar. 


