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 Nieuwsbrief nr. 51 
       

         September 2022 

 
      (Verschijnt niet in juli en augustus) 

 

 

 

Beste lezers, 

Na twee warme zomermaanden (pfffffff!) vliegen we het nieuwe werkjaar in, vastberaden 

maar toch ook op een wat rustiger tempo in de zin van ‘onthaasten’.  Het spreekwoord ‘haast 

en spoed zijn zelden goed’ spreekt voor zich.  We blijven vaak hangen bij ‘haast en spoed’ 

maar boeiend is het woord ‘zelden’, m.a.w. haasten mag en moet af en toe, maar het brengt 

zelden goeds. 

Misschien moet het meer iets worden in de zin van ‘Festina lente’ wat betekent dat 

activiteiten een goede balans moeten hebben tussen voortvarendheid en zorgvuldigheid. 

Dat kunnen we alleen onder de zegen van God. 

Voor hen voor wie deze tijd niet zo aangenaam was, hoop ik dat onze Nieuwsbrief wat 

verkwikking en bemoediging mag brengen.  

Wie je ook bent, wat je ook doet, wat er nu op dit moment in je leven gebeurt…één ding is 

belangrijk: je bent door God bemind. Je bent zijn kind en Hij laat je nooit alleen. 

 

Charlotte Reyns 

 

 

Kleine danklied (Ad den Besten) 

 

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, 

het boven ’t nameloze mij uitgetild. 

Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd, 

geborgen in de bevende zekerheid, 

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan 

zal vallen dan in uw hand. 
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Heilige Huisjes  “De Preekstoel”  (Nacera Amara) 

 
“Elke dinsdagavond van juli en augustus gaat in 

de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals “de 

Preekstoel” door.  

Het initiatief bestaat al sinds 2010. 

De vzw Heilige Huisjes bouwde de voorbije 

jaren een mooie zomertraditie op met 

wekelijkse getuigenissen over christelijk 

geloof.  
Iedere voordracht start om 20uur in de Sint-

Waldetrudiskerk in Herentals en is gratis 

toegankelijk.  Vroege gasten kunnen vanaf 

19u30 genieten van de mooie klanken van het orgelspel door Bert Hermans.  Hij speelde 

Grand plein Jeu, Fugue, Trio, Basse et Dessus de Trompette uit Suite du Premier Ton van L.-

N. Clérambault (1667 – 1749) en Choral III in a  van  C. Franck (1822 – 1890) 

 
De theoloog Hans Geybels was op 5 juli als 

eerste aan de beurt om ons zijn getuigenis te 

brengen.  Hij is o.a. docent aan de KU 

Leuven.  Hij publiceert (inter)nationaal over 

religieuze kunst en de relatie tussen kerk en 

media en doet hoofdzakelijk onderzoek naar 

de geschiedenis van de religieuze 

volkscultuur.   

Bestaat God? Hoe uit zich dat in ons christen 

zijn? Een lastige vraag, een aloude vraag,  

maar wel een kernvraag. De godservaring lijkt 

zo oud  als de mensheid te zijn.  Talrijke 

antropologen laten ‘de mensheid’ beginnen met religie, dat is vanaf het ogenblik dat ze sporen 

van mensen ontdekken die ze als cultureel religieus bestempelen.  De oudste culturele 

uitingen van de mensheid, zoals muurschilderingen en grote stenen monumenten, worden 

mainstream religieus geïnterpreteerd. 

Hans Geybels toonde de relevantie van ‘de blijde boodschap’ aan voor zowel het persoonlijke 

als het maatschappelijke leven.  Tijdens zijn getuigenis lag de nadruk niet zozeer op verhalen 

over het bestaan van God maar vooral over het 

belang van de figuur van Christus.  Tot slot 

schetste Geybels ook een beeld van de 

betekenis die de christelijke inspiratie kan 

hebben op persoonlijk (geluk, ethiek) en 

maatschappelijk (economie, sociaal leven, 

kerk en staat) vlak.  Hij benadrukte hierbij dat 

het belangrijk is om zich elke dag weer 

opnieuw open te stellen om in het wonder te 

staan waarbij wij als christenen op zoek gaan 

naar de bron van ons geloof: de nadruk ligt op 

het kerk vormen wat zich onder meer kan 
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uiten in onze inzet als vrijwilliger of gewoonweg door ons solidair naar anderen toe op te 

stellen.  Alles draait om de Italiaanse spreuk “Amare per primo” wat betekent: “Liefhebben 

komt op de eerste plaats”.Om lief te hebben, moeten de christenen doen wat God doet: niet 

verwachten bemind te worden, maar "eerst" liefhebben.  God heeft ons dan ook geschapen als 

vrije mensen die de keuze hebben om hun “ja-woord” te geven.” 

 

Op bedevaart naar Beauraing(Staf Sterckx, Rita Nicasi, Eric Fourneau) 

 

“Het thema voor dit jaar was  "Een licht in de nacht” 

 

“Een opgewekte groep mensen stond op 6 juli klaar voor de bedevaart 

naar Beauraing. We hadden twee jaar niet kunnen gaan en dus was  

het enthousiasme dubbel zo groot. In de twee uur durende busrit 

konden we ook kennismaken met het fijne bedevaartboekje en op 

voorhand genieten van de liedjesteksten. 

Bij aankomst nog even opfrissen en we konden naar de 

eucharistieviering die werd voorgegaan door Bisschop Van Looy en 

nog zeven andere priesters. 

Het deed deugd om daar met zoveel samen te zijn. 

In het dorp was geen horeca open gelukkig hadden we 

gereserveerd voor een smakelijk middagmaal in het klooster. 

Nog wat babbeltjes hier en daar en toen gingen we naar de 

verzoeningsviering die opgeluisterd werd met sfeervolle liedjes! 

De afsluiting van het lof kon in open lucht dank zij het zonnetje 

dat de hele dag haar best had gedaan. 

Na een drankje in het klooster namen we afscheid en keerden we 

weer huiswaarts.  Hopelijk tot volgend jaar.” 

 

 

“Met een driehonderd bedevaarders uit de Kempen en de regio 

Antwerpen genoten we van een mooie eucharistieviering. Mgr. Luc 

Vanlooy, bisschop emeritus van het bisdom Gent ging voor. Hij 

maakte volgende bedenkingen: 

“We leven in een donkere tijd, een periode met de coronapandemie, de 

oorlog in Oekraïne, de overstromingen, de droogte, de hongersnood. 

Maar we leven ook in een donkere periode voor onze gezinnen. Er 

ontstaan pluskinderen, plusouders, plusgrootouders. Dit noemt men nu 

het nieuwe normaal. Wij, katholieken, mogen ons niet laten vangen 

door dat zogezegde “nieuwe normaal”. 

Waar vinden we het ware nieuwe normaal? In het Evangelie dat we 

zojuist lazen. Daar hoorden we dat Maria moeder zal worden van Gods Zoon. Het antwoord 

van Maria was: “Mij geschiede naar uw woord”.  Niets anders. De engel vertelde haar ook dat 

haar nicht Elisabeth in de zesde maand van haar zwangerschap was. Maria dacht niet eerst 

rustig na en wandelde enkele tijd later naar haar zwangere nicht. Neen, ze spoedde zich, ze 

haastte zich om Elisabeth te helpen. Zo bracht Maria Jezus tot bij Elisabeth. Zo werd Maria de 

eerste missionaris. Een missionaris brengt Jezus bij de mensen. Als wij Jezus bij de mensen 

brengen zijn wij vreugdevolle mensen die naaste willen zijn voor de anderen. Dit is het 

nieuwe normaal en Jezus vraagt ons om daaraan mee te werken. 
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In de namiddag was er een sobere boeteviering met 

aangepaste zang en zinvolle teksten. Er waren heel wat 

deelnemers, die gebruik maakten van de mogelijkheid tot 

persoonlijke schuldbelijdenis bij één van de aanwezige 

priesters of bij de bisschop. 

De bedevaart sloot af met het lof, gevolgd door processie 

naar het beeld van O.-L.-Vrouw met het gouden hart. Op 

de terugweg zag ik veel gelukkige en glimlachende 

gezichten. 

Op de heenreis baden we voor een mooie bedevaart en op 

de terugreis dankten we nog voor al wat we op onze 

bedevaart ontvangen hadden. 

Hopelijk gaan we volgend jaar met nog meer 

bedevaarders naar O.-L.-Vrouw met het gouden hart in 

Beauraing op woensdag 5 juli 2023.” 

 

 

Werelddag voor senioren en grootouders op 24 juli 2022   
(Charlotte Reyns) 

 
Grootouders en senioren… 

wat zouden we zijn zonder hen! 

Een ultieme gelegenheid om 

hen eens 

 

 Dankjewel! 
 

te zeggen voor wie jullie zijn en 

wat jullie voor jullie kinderen, 

kleinkinderen en mensen om 

jullie heen betekenen. 

 

 

Zot van Dimpna  
 

De feestelijke dagen rond de H.Dimpna liggen al even achter ons.  Maar het mag gezegd zijn: 

het heeft ons deugd gedaan!  Het weer zat helemaal mee en iedereen was goed gemutst, 

letterlijk en figuurlijk.  Ook de tentoonstelling “Zot van Dimpna”, ondertussen verlengd tot 

en met 2 oktober, heeft heel veel mensen naar Geel gelokt en kennis doen maken met de 

H.Dimpna. 

Frie Van Ravenstein, werkzaam in het Gasthuismuseum, schreef daarover onderstaand 

artikel. 

 

“Iedereen weet het intussen al: in Geel loopt de tentoonstelling Zot van Dimpna, acht panelen 

vol passie, lef en rebellie.  
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De bezoeker maakt op een aparte en ludieke wijze met een audiogids kennis met de legende 

van St.-Dimpna, via het prachtige veelluik van de Goosen van der Weyden. De St.-

Dimpnakerk is bij uitstek de ideale ruimte voor deze tentoonstelling van de 

Phoebusfoundation. 

Naast de opbouw, de presentatie, de communicatie moeten ook de nodige mensen voorzien 

worden om de expo met uitzondering van maandag dagelijks open te houden tussen 11 en 18 

u.  Een 70-tal vrijwilligers en kerkwachten zijn bereid gevonden om de dienst waar te nemen. 

Ze helpen de bezoeker op weg.  De respons van de honderden bezoekers is overwegend 

positief. Af en toe slipt er ook wel een kritische noot door over het 

gebruik van dialect in de te beluisteren teksten of de manier waarop 

de info via de audiogids wordt gegeven.  Terecht of onterecht, dat 

laten we in het midden. Feit is dat de tentoonstelling toegankelijk is 

gemaakt voor bezoekers tussen 7 en 107.  

Opvallend is ook dat de meesten die Geel niet kennen versteld staan 

van het majestueuse van de kerk en van het aantal kunstschatten. 

Naast de 5 topstukken biedt de kerk immers ook nog een hele brok 

Geelse geschiedenis. We zijn misschien iets te bescheiden als het 

daarover gaat. 

Naast de  bezoekers voor de tentoonstelling trekt de kerk ook heel 

wat bedevaarders van binnen- en buitenland aan die vaak blijven 

napraten over hun bezoek aan Geel en waarom ze juist naar de St.-

Dimpnakerk kwamen. Hun verhalen hebben vaak een 

gemeenschappelijke deler: ze hebben al heel wat wegen bewandeld, zijn ten einde raad en 

komen Dimpna om assistentie vragen. Soms sluit hun lijdensverhaal ook met een positieve 

noot: de toestand is verbeterd en ze komen Dimpna daarvoor bedanken.  

 

Maar wat vooral opvalt in het commentaar van de meeste mensen is de opmerking over de 

gastvrijheid van vrijwilligers die de dienst uitmaken. Steeds zijn ze bereid om net dat extra 

beetje uitleg te geven, om de bezoekers de interessante plekjes in de kerk te tonen. Juist die 

kleine dingen maken het verschil en ontlokken appreciatie van de bezoekers zoals de lovende 

woorden van een echtpaar dat einde juni de kerk en de tentoonstelling bezocht getuigen : ‘Wij 

gaan heel vaak musea, tentoonstellingen, kunstgalerijen, enz... bezoeken en wij hebben nooit 

zo een vriendelijke onthaal gezien, zo een attentvol "bediening" gehad, zo een aantrekkelijke 

audioguide gehoord. 

Perfecte mengsel of kunst geschiedenis, artistieke inlichtingen met de juiste "touch of humor" 

die de gepresenteerde schilderijen laat leven en die ook inlichtingen geeft over de manier hoe 

het werkte destijds. 

Meer dan proficiat...en bovendien al dat voor alleen een eurotje!’ 

Maar de vrijwilligers doen het niet alleen voor de appreciatie. Het zit hem gewoon in de 

Geelse gastvrijheid.” 
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Bijbelavonden 

 

Bijbel en Leven(pastoor Jan Verheyden) 
 

Een uurtje stil worden bij een bijbeltekst is 

uitdagend, rustgevend en bijzonder.  Pastoor Jan 

maakt er dan ook altijd een heel intens moment van. 

Hij nodigt ons van harte uit om mee te bidden en te 

bezinnen. 

 
 

Met onze bijbelgroep komen wij elke maand éénmaal samen. Onze samenkomsten gaan door 

in het parochiecentrum van St.-Amands. 

Wat heb je nodig? Je Bijbel! 

Wij behandelen gedurende het jaar verschillende thema’s: de Handelingen van de Apostelen, 

Allerheiligen, Advent en Kerstmis, Goede Week, Maria….. Tijdens de samenkomst leggen 

wij een stukje uit het Evangelie op ons dagelijks leven. Hoe was het vroeger, hoe is het nu? 

Alles kan aan bod komen. 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij pastoor Jan, Logen 88 2440 Geel. Tel. 014/58 49 65 

email: jan.verheyden6@telenet.be 

 

Graag geven wij alle data door waarop wij in het werkjaar 2022-2023 zullen samenkomen. 

 

Altijd op dinsdag van 14 tot 15 uur op 25/10, 22/11, 27/12, 24/01, 28/02, 28/03, 25/04, 23/05, 

27/06 

 
 “Vijf broden en twee vissen”(pastoor Dirk Van den Broeck) 

 

Voor het twaalfde jaar op rij organiseert pastoor Dirk Van den Broek bijbelavonden. Met 

veel enthousiasme wil hij nog eens uitleggen hoe deze avonden er praktisch en inhoudelijk 

uitzien. 

 

“Vijf broden en twee vissen”had de kleine jongen bij en gaf ze aan Jezus als voedsel voor 

vele duizenden mensen (Joh 6,9). Veel te weinig zouden wij denken, maar nadat ze deelden 

was er genoeg  voor iedereen. Er was zelfs overvloed. Ieder van ons heeft zo vijf broden en 

twee vissen om aan te bieden en te delen.  

Van september tot juni willen we tien avonden samenkomen rond een thema uit de bijbel. Als 

invalshoek kozen we dit jaar voor “Bijbelse beroepen”. We bekijken ze vanuit allerlei 

invalshoeken in een ruim kader. Je moet geen voorkennis hebben om deel te nemen! Iedereen 

is welkom! 

Vanuit een boeiend geloofsverhaal kijken we naar de actualiteit en naar ons eigen 

geloofsverhaal. We verdelen alles netjes over het Oude en het Nieuwe Testament.  

Wij hopen weer op enkele boeiende geloofsavonden!  
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Thema’s die aanbod komen dit jaar, in willekeurige volgorde, zijn: 

- De pottenbakker (Jeremia 18) 

- De twee moedige vroedvrouwen Sifra en Pua (Ex.1) 

- De purperverkoopster Lydia (Handelingen 16) 

- De visser (Lucas 5)  

- De huisvrouw (Spreuken 31)  

- De rechter (Rechters) 

- De tentenmaker, een avond over Paulus (Handelingen) 

- De herder (uit het geboorteverhaal van Jezus) 

- De soldaat, het verhaal van de honderdman (Lc 7, 1-10) 

- De slaaf, slavernij in de bijbel, moderne slavernij 

 

Deze bijeenkomsten gaan door van  

19u30 tot 21u30 op donderdag 

 

2022: 22/9,  13/10, 24/11, 15/12 

2023: 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 22/6 

 

 

 

 

 

Gezelligste picknick – De Langste tafel 

 

 

Dit jaar organiseren dienst Gelijke Kansen, de verenigingen 

van 't Origineel en de Mondiale Raad Geel samen de 

"Gezelligste Picknick" met muziek en nazomerbar! 

In 2019 ging de "Langste Tafel" voor de laatste keer door. 

Dit jaar werd het concept wat aangepast en gaan we voor de 

"Gezelligste Picknick"! 

De picknick zal doorgaan op het terrein van Jeugdcentrum 

de Bogaard in Geel. 

Kom allemaal gezellig mee picknicken. Iedereen is welkom! 

Breng je eigen picknick, drinken en dekentje/stoeltje mee 

om op te zitten. 

Er is gratis kraantjeswater. 

Er is een nazomerbar aanwezig van Oxfam Wereldwinkel 

Geel waar je een drankje kan kopen. 

 

 

 

 



 

 
Pastorale Eenheid HH Dimpna en Gerebernus  2440 GeelPagina 1 van 11 

 

Filmvoorstelling “Rabot” 

 

Zij die nergens anders een woning vonden, kregen er een plaats. Een klein dorp in de hoogte 

waar onverschilligheid hoogtij viert. En nu moeten de bewoners én de plaats, de woontorens, 

weg. We volgen een aantal bewoners tijdens de laatste maanden van hun leven in die 

woontoren. Een raamvertelling over liefde, eenzaamheid en armoede in het hart van onze 

Westerse samenleving. 

 

Via de Werkgroep Diaconieen Solidariteit bieden de 

Pastorale Eenheid HH Dimpna en Gerebernus en KWB u de 

mogelijkheid,  gekaderd door een ervaringsdeskundige en 

gevolgd door een korte nabespreking, de documentaire 

‘Rabot’ te beleven. Rabot is een Belgische productie van de 

regisseur Christina Vandekerckhove. 

In 2017 ging de documentaire Rabot op Film Fest Gent met 

de publieksprijs naar huis. Op het Filmfestival Oostende 

mocht de film de Ensor voor Beste Documentaire in 

ontvangst nemen. 

 

In Gent zijn de Rabottorens een begrip. De sociale 

woonblokken uit de jaren '70 zijn intussen bijna verleden tijd. 

In een bezwerende opeenvolging van stilstaande, strak 

gefotografeerde beelden neemt de documentaire de 

afgedankte infrastructuur van de blokken in beeld. Liften vol 

graffiti, afgebladderde muren, bedenkelijke decoratie en behangpapier uit vervlogen tijden, 

brengen in overdachte beeldcomposities met passende muziek een ode aan vergankelijkheid 

en de schamele pogingen van de mens om iets op te bouwen. Geleidelijk aan verschijnen de 

bewoners in beeld, in sappig Gents of gebroken Nederlands beschrijvend wat het leven in de 

torens hen geboden heeft. 

 

 

U bent van harte welkom op: 

 

Woensdag 5 oktober 

 

Start vertoning 19u30, plaats nemen vanaf 19 uur 

 

Sint-Jozef Instituut (KOGEKA), Technische Schoolstraat 52 te Geel 

Auditorium (via de hoofdingang naar de speelplaats, tegenover de V(oedings)-blok, is 

het lokaal gemakkelijk te vinden. Parkeren kan op de ruime parkings van de school, 

bereikbaar via de Technische Schoolstraat en de Stationsstraat. Bewegwijzering aan de 

Technische Schoolstraat) 

De deelnemers wordt de mogelijkheid geboden een vrije gift te doen 
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Vormsel 2023 (pastoor Dirk Van den Broeck) 

 

Het sacrament van het vormsel zit in volle 

evolutie. We groeien ook in onze Pastorale 

Eenheid naar een samenwerkingsverband tussen 

de lokale catechesewerkingen. 

Vanaf dit jaar gebeuren bijvoorbeeld gebeuren  

de inschrijvingen online. Dit kan via de website. 

Alle gegevens worden in de eerste week van het 

schooljaar aan de zesde klassers in Geel 

bezorgd.  

Deze online inschrijvingen besparen ons een 

hoop papierwerk. Natuurlijk denken we ook aan 

de mensen die niet zo digitaal geletterd zijn. Zij 

kunnen telefoneren naar pastoor Dirk. 

Alle vormelingen ontvangen digitale krantjes met de inhoud van het vormsel. Aan de hand 

van leuke opdrachtjes kunnen ze thuis aan de slag. 

Met onze pastorale eenheid organiseren we enkele activiteiten in grote groep en de lokale 

catechesewerkingen kunnen daar nog enkele activiteiten aan toevoegen. Zo werken we heel 

divers en toch samen. 

 

Het vormsel zelf zal doorgaan op zaterdag 6 mei in de kerk van St.-Dimpna. Er zijn vier 

vormselvieringen. De juiste uren delen we mee als we de groepssamenstelling kennen. 

 

De leerlingen van het MPI in Oosterlo ontvangen het vormsel op 26 mei. 

We wensen iedereen een fijne start toe! 

 

 

Eerste communie 2023(pastoor Dirk Van den Broeck) 

 

Ook onze eerste communicanten mogen 

zich weer verheugen op een heel fijn 

werkjaar. Elke geloofskern bereid op z’n 

eigen creatieve manier de communicanten 

voor op hun grote dag. Samen met de 

ouders en de school gaan we op weg naar 

een mooie dag. 

Hierbij alvast de data van de vieringen: 

 

Holven: Zondagen 23 april en 21 mei 2023  

Bel: Zaterdag 20 mei 2023 om 14 uur 

Zammel/Oosterlo: Zondag 23 april 2023 om 9 uur 

Winkelomheide:  Zaterdag 29 april 2023 om 14 uur 

Stelen:  Zondag 30 april 2023 om 9u30 

Ten Aard: Zaterdag 27 mei 2023 om 14 uur 

St.-Dimpna: Pinksteren Zondag 28 mei 2023 om 9u30 
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St. – Amands: Pinksteren Zondag 28 mei 2023 om 11 uur 

St.-Franciscusparochie: 
Kern Larum: Zaterdag 29 april 2023 om 14 uur (in kerk Larum) 

Kern Punt – Kern Elsum:  Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaart) om 10u30 

(in kerk Elsum) 

De Kangoeroe (MPI Oosterlo): 5 mei 2023 

MPI  Oosterlo: 24 maart 2023 

 

Nieuwsbrief (Charlotte Reyns) 

 

Op 10 augustus kwamen alle teamleden van de Pastorale Eenheid samen voor een jaarlijks 

conclaaf.  De locatie was dit jaar Klein Veldekens en dat viel in de smaak van alle 

aanwezigen.   

De bedoeling van deze bijeenkomst is de evaluatie van het werkjaar 2021-2022 en de 

planning van het werkjaar 2022-2023.  Op tafel lag een hele lijst agendapunten.   

Eén van de punten was de Nieuwsbrief, tot hiertoe samengesteld door pastoor Jan en nu 

overgenomen door mij.  Het team besloot om de Nieuwsbrief een nieuwe inhoudelijke vorm 

te geven en deze enkel te beperken tot de voorbije en komende activiteiten met data en plaats 

van samenkomst met hier en daar wat meer uitleg.  De Nieuwsbrief zal vanaf oktober dus 

merkelijk korter zijn. 

 

Wat staat er op de agenda? 

 

Nu en in de komende Nieuwsbrieven zullen we telkens een overzicht geven van de 

aankomende activiteiten van de Pastorale Eenheid, meer bepaald de huidige en de komende 

maand.  Eind september sturen we u een jaaroverzicht via e-mail.  

 

 

SEPTEMBER 2022 

 

Do 15/9 Vergadering plaatselijke schrijvers 

parochieblad 

19u30 OC Elsum 

Zo 18/9 Doopzondag 14u00 Bel 

Do 22/9 Bijbelavond “Vijf broden en twee vissen” 19u30 Pastoraal Huis 

Zo 25/9 Doopzondag 14u00 Zammel 

Di 27/9 Bijbel en leven 14u00 St.-Amands/ Zaal C 

Di 27/9 Doopvoorbereiding (Ouders dopelingen) 20u00 OC Elsum 
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OKTOBER 2022 

 

Za 1/10 Gezelligste picknick (Langste Tafel) 14u00 JC De Bogaard 

Wo 5/10 Filmvoorstelling “Rabot” 19u30 St.-Jozef Kogeka 

Zo 9/10 Doopzondag 14u00 Elsum 

Di 11/10 Vorming gebedsleiders 19u30 St.-Amands / Hoekzaal 

Do 13/10 Bijbelavond “Vijf broden en twee vissen” 19u30 Pastoraal Huis 

Za 15 /10 Inwijding Gummaruskapel Zammel 14u00 Breerijt 

Zo 16/10 Doopzondag 14u00 Ten Aard 

Ma 17/10 Internationale dag tegen kansarmoede   

Di 18/10 Contactgroep (parochiekernen) 19u30 OC Elsum 

Di 25/10 Bijbel en leven 14u00 St.-Amands / Zaal C 

Di 25/10 Doop voorbereiding (ouders dopelingen) 20u00 OC Elsum 

Do 27/10 Forum 19u30 OC Elsum 

 
 

Colofon 
 

Pastorale Eenheid HH.Dimpna en Gerebernus 

Pastoraal huis 

Kapelstraat 20 

2440 Geel 

GSM 0472 82 04 58 

 

Indien je een gesprek met een pastor wil, kan je best contact opnemen  met: 

Dirk Van den Broeck : 0485 30 82 19 of 014 58 06 66 

Jan Verheyden : 0495 23 85 46 of  014 58 49 65  

Paulin Horosidy : 0466 34 33 09 

Vincent Mutebi : 0465 50 15 54 

Lieve Helsen : 0479 45 69 47 

 

Voor algemene vragen kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid of 

Chris Geens: 0498 18 66 15 of 014 58 74 39 

 

E-mail : info@pastoraleeenheidgeel.be 

Website : www.pastoraleeenheid.be 

Secretariaat Pastorale Eenheid 

Pastoraal Huis  

Kapelstraat 20 

2440 Geel 

Elke maandag van 14 tot 16 uur (niet op feestdagen) 

Administratief medewerker Secretariaat: Charlotte Reyns 

 

 


