
 

 

Vormsel 

Jongeren van het zesde leerjaar kunnen ervoor 

kiezen om gevormd te worden. De inschrijvingen 

hiervoor gebeuren op het einde van het vijfde 

leerjaar. 

Meer informatie kan je krijgen via: 

ctvormselherent@gmail.com. 

Het vormsel vieren we de vijfde zaterdag na Pasen 

(20 mei 2017). 

Eerste communie 

Kinderen van het tweede leerjaar kunnen hun 

eerste communie doen. De inschrijvingen hiervoor 

gebeuren in september. Op het einde van het eerste 

leerjaar en het begin van het tweede leerjaar krijgen 

de ouders van deze kinderen hierover de nodige 

informatie. 

Meer informatie kan je krijgen via: 

eerstecommunieherent@gmail.com. 

Wij vieren de eerste communie de vierde zondag na 

Pasen (14 mei 2017). 

Er zijn ook twee specifieke catechesewerkingen 

die zich gedurende verschillende bijeenkomsten 

voorbereiden op een feestelijk hoogtepunt. 

Elk jaar geven we in de maand mei een ‘opleiding’ 

voor kinderen die net of al langer hun eerste 

communie gedaan hebben en graag misdienaar 

willen worden. Zij volgen een ‘stage’ en krijgen 

daarna hun diploma. 

De misdienaars hebben ook elk jaar hun 

misdienaarsfeest. 

En last but not least zijn er onze misdienaars: 

een boeiende, vrolijke groep jongens en meisjes 

die de vieringen mee verzorgen. 

Parochie Herent 
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Deze activiteiten worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de school. Je kan er ook over lezen 

in de maandelijkse nieuwsbrief van de school of de nieuwsbrief van de parochie. 

Je kan je inschrijven voor de nieuwsbrief van de parochie via parochieherent@skynet.be. 

Gezinsvieringen 

Vanaf september 2016 vieren we (bijna) elke eerste 

zondag van de maand om 10.30 uur met jonge 

gezinnen. We willen hierbij vooral de kinderen 

aanspreken binnen een boeiend thema. Kinderen 

zullen regelmatig, via onze schoolpastor Lies, de 

kans krijgen om actief mee te werken in de viering. 

Op 4 september vieren we samen het begin van het 

nieuwe schooljaar. Breng naar die viering gerust je 

boekentas mee. 

Ook met Kerstmis en Pasen is er om 10.30 uur een 

gezinsviering waarin wij ons heel specifiek tot de 

jonge gezinnen richten. 

Paaspret voor kinderen  

Aan het begin van de paasvakantie willen we samen 

met kinderen vanaf 4 jaar en jongeren via speelse, 

creatieve activiteiten in paassfeer komen. Ook deze 

middag sluiten we af met een gezinsmoment in de 

kerk. 

Kinedi (kindernevendienst) 

(Bijna) elke tweede zondag van de maand kunnen 

ouders rustig een gewone zondagsviering bijwonen. 

Ondertussen krijgen kinderen vanaf 3 jaar de kans 

om op een creatieve manier het thema van de 

viering of een ander tijdsgebonden onderwerp te 

verwerken. De kinderen zijn vanaf 10.20 uur welkom 

in de pastorie (tegenover de kerk). Tegen het einde 

van de viering sluiten ze weer aan in de kerk en 

vertellen kort wat ze gedaan hebben. 

Een tocht door het donker 
(Allerheiligen) 

Eind oktober organiseren enkele vrijwilligers van de 

parochie en De Kraal een avondtocht voor kinderen 

en jongeren  vanaf 9 jaar. We proberen op een 

ludieke, boeiende manier aandacht te geven aan de 

tijd rond Allerheiligen ver van de commerciële 

overvloed die uit andere landen overwaait. We 

sluiten deze avond af met een gezinsmoment in de 

kerk en een hartverwarmend drankje voor klein en 

groot. 

In onze parochie willen we heel graag jonge gezinnen en de kinderen betrekken bij onze gemeenschap. 

Hiervoor organiseren we een aantal hedendaagse activiteiten en kindvriendelijke vieringen. 

Verhalen bij het haardvuur 
(Kerstmis) 

Net vóór Kerstmis vertellen we aan de kinderen en 

jongeren vanaf 4 jaar verhalen over de advent en 

Kerstmis, over verwachten en uitkijken naar. 

Daarnaast is er ook een crea-activiteit, aangepast 

aan de leeftijd van de kinderen. Deze middag gaat 

door in de kerk, de pastorie en lokalen van De Kraal. 

We sluiten deze namiddag af met een gezins-

moment in de kerk. 

 


