WELKOM IN ONZE
PAROCHIE HEILIGE FAMILIE
Schoten
Pastorale Eenheid: H. Veronica

Pastorij: Villerslei 113
03/685.02.46
Permanentie: zaterdag tussen 11 en 12 uur (afspraken, attesten, ...)
Pater Sus (Frans Gevaert)

03/290.73.79.
frans.gevaert@telenet.be

Basisschool Heilige Familie
directeur D. Bombey

03/658.51.95
Laaglandlei 20

Chiro Terdonck:

chiroterdonck.2900@gmail.be

Femma: Ingrid Didelez
Marianne Lemmens

03/658.16.32
03/658.59.51

Kerkraad: Peter Meeusen, voorzitter

p.meeusen@icloud.com

OKRA: Maria Vandebroek, voorzitster

mphilvan@hotmail.com

Parochie-assistent: Pascal Humblet

humblet.pascal@gmail.com

0476/27.50.10
Parochieblad Kerk en Leven

03/685.02.46

Parochieraad: Eric Minsaer, voorzitter

eric.minsaer@skynet.be

Plaatselijk contactpersoon:
Marianne Vlaminckx

0497/17.25.03
vlaminckxm@gmail.com

Samana: Marleen Sysmans
Danielle De Vos

marleen.sysmans@outlook.be
jef.dheedene@telenet.be

Scouts 62 Master Van Bladel

groepsleiding@den62.be

Website: Robert Cami

robert.cami@telenet.be

Opgericht in 1936 werd onze kerk op 28/08/1937 ingezegend door pastoor Meeusen.
Nadien volgden pastoor Verstraelen, Vervliet en Janssen elkaar op.
Bij het overlijden van deze laatste in 2005 is de pastorij niet meer bewoond. Wel worden er alle
vergaderingen van diverse verenigingen gehouden alsook enkele van hun activiteiten en de
catechese voor de kandidaatvormelingen. Het archief van de parochie bevindt zich hier.
‘s Zondags om 10 uur is in de kerk afwisselend een eucharistieviering en een woorddienst met
communie-uitreiking.
We hebben pater Sus die voorgaat in de eucharistievieringen; het sacrament van het doopsel en
het huwelijk dient hij toe. Sinds november 2015 werd Pascal Humblet aangesteld als parochieassistent voor de vijf parochies van Schoten.
Uitvaarten worden voornamelijk door ervaren gebedsleiders en -leidsters voorgegaan.
De catecheseploeg begeleidt enthousiast de vormelingen naar hun Vormsel (8/5/2021).
De Eerste Communie (13/5/21) wordt door de leerkrachten van het tweede studiejaar in de
basisschool H. Familie vakkundig voorbereid.
Enkele specifieke vieringen vinden plaats in overleg met de parochie O.L.V. Koningin van de
wijk Koningshof-Berkenrode. Lichtmis met alle dopelingen van het afgelopen jaar wordt bij hen
gevierd (xxx). Witte Donderdag (1/4/21) gaat bij ons door; Goede Vrijdag en de Paaswake bij
hen en Pasen (4/4) bij ons.
Voorts is hier een Sint Hubertusviering met dierenzegening begin november en de viering van
Christus Koning eind november, verzorgd door Chiro Terdonck.
U kan aansluiten bij Femma (vroegere KAV), OKRA (+ 50 jaar) en Samana (ziekenzorg).
Driemaal per jaar komen alle verantwoordelijken tezamen in de parochieraad.
Voorts beheert de kerkraad het kerkgebouw en houdt toezicht op de pastorij.
Het financieel team bekijkt jaarlijks het financiële plaatje.
Het liturgisch team werkt enkele specifieke vieringen uit.
Onze parochie telt ongeveer 6 000 mensen.
Naast de kerk vindt u de Mariagrot, opgetrokken met de restanten van de kerkopbouw. Elke
woensdagavond wordt daar of in de pastorij een Rozenkrans gebeden.
Een kapelletje, gewijd aan Sint Theresia van Lisieux, staat halverwege in de Kuipersakkerstraat
waarachter de lokalen van de Chiro Terdonck staan.
De scoutsgroep 62 Master van Bladel bevindt zich in de Lindenlei.
Onze wijk heeft nog buurtwerkingen: Donk en Geuzenvelden.
Onderwijs:
Basisschool Heilige Familie, Laaglandlei.
Hier is o.m. een comité actief om het school- en parochiefeest (29 mei 2021) te organiseren.
Gemeentelijke basisschool De Linde, Lindenlei.
Middelbare school Vita et Paxcollege (priorij Regina pacis, Benedictinessen), Victor Frislei.
Op onze website leest u de actualiteit van onze parochie: www.schoten-h.familie.be
Van harte welkom!
(01/2021)

