
  

  
J O H A N    B O N N Y  

BISSCHOP VAN ANTWERPEN 

 

DECREET 

 

Oprichting van de Pastorale Eenheid Heilige Augustinus  

te Dessel, te Mol (Postel) en te Retie 

      

Gelet op mijn pastorale taak, waarbij ik een bijzondere apostolische zorgzaamheid dien te 
betonen en de eindverantwoordelijkheid draag voor het welzijn van de gehele geloofsge-
meenschap in het Bisdom Antwerpen; 
 
Gelet op mijn bevoegdheid meerdere naburige parochies ter bevordering van een ge-
meenschappelijke pastorale zorg in bijzondere groeperingen te verbinden (can. 374 § 2 
C.I.C.); 
 
Gelet op de visietekst Een houtskoolvuur met vis erop en brood (2012) en de beleidstekst De 
pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen (2014), met betrekking tot de oprichting van Pasto-
rale Eenheden; 
 
Gelet op de aanpassing van de diocesane beleidsstructuren, zoals bepaald door mijn De-
creten van 27 augustus 2014 Oprichting van nieuwe vicariaten en dekenaten in het Bisdom Antwer-
pen en Bepaling van de grenzen van vicariaten en dekenaten in het Bisdom Antwerpen; 
 
Gelet op mijn decreet van 22 oktober 2014 houdende de Pastorale Eenheid in het Bisdom 
Antwerpen; 
 
 
heb ik na grondig overleg besloten : 
 
 



Art. 1.  Te Dessel, Mol (Postel) en te Retie, in het Vicariaat Kempen en het Dekenaat 
Kempen-Oost, wordt een nieuwe Pastorale Eenheid duurzaam opgericht, die als naam 
draagt Heilige Augustinus. 
 
Art. 2. De Pastorale Eenheid omvat het territorium van de parochies Dessel, H. Familie, 
Witgoor; Dessel, St.-Niklaas; Mol, St.-Niklaas, Postel; Retie, St.-Job, Schoonbroek en Retie, 
St.-Martinus. 
 
Art. 3. De Pastorale Eenheid bestaat bij oprichting uit de volgende geloofskernen: 

 De parochies Dessel, H. Familie, Witgoor; Dessel, St.-Niklaas; Mol, St.-Niklaas, 
Postel; Retie, St.-Job, Schoonbroek en Retie, St.-Martinus; 

 Mol, Norbertijnenabdij, Postel 
 
Art. 4. Het secretariaat van de Pastorale Eenheid bevindt zich te 2470 Retie, Markt 8. 
 
Art. 5. Vanaf de dag van inwerkingtreding van dit decreet houden de federatie Dessel-
Retie, de functie van federatiecoördinator en de taak van het federatieteam in deze federa-
tie op te bestaan. 
 
Art. 6. Het oprichtingsdossier van de Pastorale Eenheid Heilige Augustinus dat in bijlage 
gevoegd is, maakt integraal deel uit van dit decreet van oprichting. 
 
Art. 7. Dit decreet treedt in werking op 8 september 2017. 
 

Gegeven te Antwerpen, op 8 september 2017 

 

         (Get.) 

         + Johan Bonny 
 Bisschop van Antwerpen 
 

 

         (Get.) 

 Wim Selderslaghs 
 Bisschoppelijk vicaris 
 


