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Parochienieuwsbrief  
Onze-Lieve-Vrouw Herent 

Op zaterdag 2 april kwam de parochieploeg samen om de kalender voor het werkjaar 2016-2017 op stellen. 

We startten met een heerlijk ontbijt, want om plannen te maken heb je energie nodig. 

En die energie kregen we, waarvoor heel veel dank aan Mieke. 

Om 9u30 begonnen we aan het serieuze werk: het opstellen van de activiteitenkalender voor het volgend werkjaar.  

Ja, we zijn er altijd vroeg bij want –zoals het ( lichtjes aangepast) spreekwoord zegt– vroeg begonnen is half gewonnen. 

Nu alle activiteiten vastliggen kunnen we aan de praktische uitwerking ervan beginnen: lokalen voorzien, sprekers contacteren, 

vrijwilligers zoeken die (weer) alles mee op poten willen zetten,….. 

Een aantal activiteiten die ondertussen klassiekers zijn geworden zitten uiteraard weer in de aanbieding.  

Zo gaan we in september weer een dag op stap met onze misdienaars .Waar we naartoe gaan houden we nog even voor ons-

zelf, maar misdienaars, hou deze dag (24 september) zeker vrij  want het zal de moeite zijn. 

Ook onze parochie-instuif  staat weer geprogrammeerd op 16 september. 

Later op het jaar staan ook de “oude getrouwen” (siddertocht, kerstverhalen rond her haardvuur , fakkeltocht,….)  

geprogrammeerd. 

Er staat ons een boeiend en uitdagend werkjaar 2016-2017 te wachten. 

Maar eerst focussen we ons op de activiteiten die dit werkjaar nog gepland staan. 

En dat zijn er ook nog heel wat. 
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   KINEDI 10 APRIL 

 
 

Petrus was een visser 

gewoon een mens als wij 

Op een dag kwam Jezus en die zei 

kom maar bij mij, volg mij. 

 

En Jezus zei vertrouw op mij 

Ik leer hoe je het moet 

Leg je leven in mijn handen 

en dan komt alles goed 

 

Refrein: 

 

En Petrus zei: 

 Ja ja ja, ik wil je volgen, Heer, 

    en doenderdedoendoendoen 

 wat U me zegt! 

Ja ja ja, ik wil je volgen, Heer, 

mijn hele levensavontuur, 

elke dag een beetje meer. 

 

Petrus maakte fouten 

want hij was een mens als wij 

Toen voelde hij zich schuldig 

o wat ben ik toch een ei, 

een ei! 

 

Maar Jezus zei, ik stierf voor jou, 

en ben weer opgestaan, 

Ik houd van je, vergeef je, 

wat jij hebt fout gedaan. 

 

Refrein. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=FaIeAINPrpc  

Op het einde van de Paasvakantie stonden we ook met 
de kinedi nog eens stil bij de Paastijd, want Jezus liet zijn 
leerlingen voelen dat Hij nog steeds heel levend aanwe-
zig was, maar anders dan vroeger. Daarvan getuigt ook 
het verhaal van de leerlingen bij het meer van Tiberias. 
De kinderen hadden ook snel door dat die onbekende 
voorbijganger aan de oever niet een gewoon iemand 
was, maar wel Jezus, die, op een moment dat de leer-
lingen moedeloos zijn, hen tegemoet komt. Ook de leer-
lingen herkenden Jezus. En Petrus mag het net aan land 
slepen, dat niet scheurt ook al zit het vol allerlei soorten 
vis. En het is ook Petrus die drie keer volmondig Ja ant-
woordt op de vraag van Jezus: 'Hou jij van mij?' 
En "Ja", dat hebben ook onze kinderen gezegd (en zelfs 
geroepen), en wel in een heel leuk lied, dat het verhaal 
mooi weergeeft in kindertaal. Het was ontzettend fijn om 
de kinderen volmondig 'ja, ja, ja' te horen meezingen. 
Het enthousiasme waarmee zij zongen 'ja ja ja, ik wil je 
volgen, Heer' was aanstekelijk! De jongens mochten zelfs 
rappen: 'Petrus trok de wereld in en duizenden gingen 
geloven, door één ielepielig mens, dat gaat je verstand 
toch echt te boven. Wat Petrus deed, geldt ook voor ons, 
dus laten we nu zingen: Jezus, ja, we volgen u, in alle alle 
dingen! Yo yo yo!' 
 

Het was een vrolijke kinedi! 

IN DE MAAND MEI ZAL ER UITZONDERLIJK  

GEEN KINEDI ZIJN. 

IN JUNI ZIJN WE WEER OP POST. 

TOT DAN. 

https://www.youtube.com/watch?v=FaIeAINPrpc
https://www.youtube.com/watch?v=FaIeAINPrpc
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  VORMSELWEEKEND IN LA FORESTA 

 

Tijdens het weekend van 9 en 10 april streken in totaal 41 
jongeren en 11 begeleiders van de parochie Herent neer op 
het domein van la Foresta in Vaalbeek, om er samen hun 
vormselviering voor te bereiden.  Deze viering staat in het 
thema ‘Sporen maken’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Geïnspireerd door enkele boeiende getuigenissen op zaterdagmorgen, en de toelichting van pastoor Patrick over de achter-
grond en de betekenis van het Vormsel, staken ze na de middag zelf de handen uit de mouwen om te bespreken wat ze be-
langrijk vinden in hun leven, en welke weg ze daarmee uit willen gaan.  Ze speelden een spel over de inhoud van hun vorm-

seltocht, knutselden versiering voor in de kerk, en leerden ook welke kracht er van 
olie en vuur kan uitgaan.   

Daarnaast oefenden ze de liederen die ze op 30 april, de dag van hun Vormsel, zul-
len zingen.  Vooral het vormsellied werd uit volle borst gezongen : “We gaan op 
tocht, dat is niet zo slecht.  We gaan op tocht, Zijn verhaal is echt.  We gaan op 
tocht en samen sporen maken.  Samen in Zijn spoor.”  Tussendoor mochten alle 
kinderen hun zelfgemaakt geloofswerkje, dat ze samen met hun geloofsgenoten 
gemaakt hadden, tonen aan de groep, en gelukkig was het ook mooi weer, zodat er 
af en toe wel even tijd was om bui-
ten te spelen. 

Zondagvoormiddag stelden de kinderen 
in hun groepjes zelf teksten op voor 
‘hun’ Vormselviering, en sloot de ganse 
groep af met een bezinnend moment, 
begeleid door Rik, Mieke, Lieven en Jo-
lien, samen met de ouders en broers en 
zussen.   

 

Rond de middag konden alle deelnemers dan moe maar voldaan weer naar huis.  Dank aan alle jongeren en catechisten voor 
hun enthousiaste inzet tijdens dit weekend ! 

Het belooft een boeiende en kleurrijke vormselviering van, door en voor de vormelingen te worden op zaterdag 30 april. 

 

VORMELINGEN VAN HERENT MAKEN SAMEN SPOREN 
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NOTEER ALVAST ONS PAROCHIESLOTFEEST IN JE AGENDA 

 

SPETTEREND SLOTFEEST 

ZATERDAG 4 JUNI 2016 OM 18 UUR IN ONZE KERK 

ORGANISATIE EN REGIE: WERKGROEP DOCA 

 18 uur: viering in de kerk. Iedereen is welkom 
Na de viering trekken we naar de Kraal om daar onze 
avond verder te zetten met om 
 
 19 uur:  aperitief + 

soep  
 20 uur:  verras-

singsworkshop 
met intermezzo 
van desserts 

 22u.30: einde 

In dit jaar van barmhartigheid werken we 
tijdens de viering rond de 7 werken van 
barmhartigheid.  
We delen alle vrijwilligers op in 7 groepen. 
Elke groep krijgt 1 werk van barmhartigheid 
toegewezen en we vragen aan elke groep 
om: 
 een tekst mee te brengen die ons in-

spireert om handen en voeten te geven 
aan jouw werk van barmhartigheid of 
een tekst die getuigenis brengt hoe dit 
in onze gemeenschap reeds gebeurd is. 

 een voorwerp mee te brengen dat past 
bij de tekst. 

 Een werelds dessert om er een lekker 
dessertenbuffet van te maken (voor het 
aantal personen in jullie werkgroep plus 
wat extra). 

 
 

 doop + kinedi :  
dorstigen laven 

 eerste communie:  
zieken bezoeken 

 rouw, trouw, begrafeniskoor, broederlijk delen 
en welzijnszorg :  
naakten kleden 
 vormsel:  

gevangenen verlossen 
 voorgangers, ploeg, kosters en secretariaat:   

doden begraven 
 zangleiders, organisten en lectoren: 

vreemdelingen herbergen 
 sjaloomband + midsienaars:  

hongerigen voeden 

 
 
We stemmen af met één verantwoordelijke  
van elke werkgroep (deadline 21 mei).  
Wij vragen aan jou om verder met elkaar af 
te stemmen: 
 of je aanwezig zal zijn of niet 
 welke tekst jullie zullen brengen 
 welk voorwerp jullie meebrengen 
 welk dessert jullie maken 

DIT IS EEN UITGELEZEN MOMENT OM OVER DE WERKGROEPEN HEEN  PAROCHIE TE MAKEN. 
LATEN WE HIER MET Z’N ALLEN WERK VAN MAKEN 

WAT VERWACHTEN WE VAN JULLIE? WAT KUNNEN JULLIE VAN ONS VERWACHTEN? 

GROEPSVERDELING 

PRAKTISCH 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent april ’16 Pagina  5 

 

 

 

 

 
WE WILLEN JE LATEN KENNISMAKEN MET….. 

 

Kwalitatieve vakanties 

en leuke uitstappen voor 

een betaalbare prijs met  

Stapke in de wereld  

Schenk een vakantiedag aan een kind of 

een mama met een beperkt budget. 

Graag willen we je onze nieuwe vereniging voorstellen, 

die in Herent werd opgericht: “Stapke in de wereld”. 

We organiseren kwalitatieve uitstappen en vakanties 

voor kinderen en gezinnen met een beperkt budget. 

Stapke in de wereld is een welzijnsschakel met als doel 

persoonsversterkend te werken én samen te genieten 

van een leuke tijd. We geloven dat gelijke kansen be-

ginnen met elkaar ontmoeten vanuit solidariteit en 

openheid voor ieders achtergrond.                          

In de zomervakantie organiseren we een keitof kinder-

kamp voor 6 tot 12-jarigen alsook een fijne moeder-

kindvakantie met mama’s en hun jonge kindjes tot 6 

jaar. 

Wij staan te popelen om nog vele leuke stapkes in de 

wereld te zetten! Om dit te kunnen realiseren zijn we 

op zoek naar mensen, die ons financieel willen steunen.  

Neem zeker eens een kijkje op facebook-pagina: “Stapke in de wereld”!  

Wil je méér informatie over “Stapke in de wereld”, neem dan contact op met  

An-Katrien Debroyer-De Weer        Anna Missinne  

Gsm 0498/01.87 .19      of met    Gsm 0484/06.46 .49  

Mail: ankatriendeweer@hotmail.com       Mail: anna.missinne@gmail.com  

Wij komen onze werking voorstellen tijdens de  

Vormseldankviering op 29 mei. 

Ook via het parochieblad zullen we onze werking  

bekend maken. 

Als nieuwe organisatie zijn we heel blij met deze  

steun van de parochie en van Welzijnszorg Herent. 
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NOTEER DIT ALVAST IN JE AGENDA 

Op zaterdag 27 augustus sluiten we de vakantiemaanden af met onze voet/fietstocht naar 

Scherpenheuvel. 

Een mooiere (letterlijke) overstap naar een nieuw werkjaar is er niet. 

Als je nog twijfelt om mee te gaan, contacteer dan één van de deelnemers van verleden 

jaar. Je zal snel overtuigd zijn dat je dit evenement niet mag missen!!!! 

Meer uitleg en praktische afspraken volgen nog in een nieuwsflash. 

Op initiatief van de parochieploeg komt er een  werkgroep die de komende maanden gaat naden-
ken hoe we in onze parochie gezinsveringen vorm kunnen geven.  
Heb je een idee dat we samen kunnen uitwerken of wil je actief meewerken aan gezinsvierin-
gen,......dan ben je van harte welkom !  

DE EERSTE BIJEENKOMST IS VOORZIEN OP DONDERDAG 12 MEI 2016,  
OM 20 U OP HET PAROCHIESECRETARIAAT.   

Kan je er deze eerste keer niet bij zijn, maar wil je  er 
in de toekomst graag aan meewerken en op de hoog-
te blijven mail dan je gegevens naar   
                          wim.vandenput@gmail.com.  

MISDIENAARSOPLEIDING 
Heb je je eerste communie al gedaan en wil je graag  samen met andere misdienaars ervoor 

zorgen dat alles in de kerk op wieltjes loopt? 

Dan ben hebben we jou ongelooflijk hard nodig!!! 

 

 

 

 

In de vakantie kan je dan alle dingen die je geleerd hebt samen met andere ervaren misdie-

naars oefenen. 

In september krijg je dan van ons een heus diploma en ben je een volleerd misdienaar. 

 

Laat snel even weten of je ook wil meedoen: parochieherent@skynet.be 

Wij kijken er al naar uit om je te leren kennen. 

OP WOENSDAG 18 MEI  LEREN WE JE ALLE KNEPEN VAN HET VAK. 

WE VERWACHTEN JE IN ONZE KERK TUSSEN 14 UUR EN 16 UUR. 

                WE GAAN WEER OP TOCHT…… 

                                    …..NAAR SCHERPENHEUVEL 

MEI: MARIAMAAND 
Op woensdag 18 mei om 19u  willen we even stilstaan bij Maria. 

We willen samen bidden en zingen bij haar kapel op de Rijweg. 

We willen jullie vriendelijk uitnodigen om dit samen te doen. 

Als je graag een bloem of een kaarsje meebrengt om bij haar beeld te zetten, mag je dit gerust doen. 

mailto:wim.vandenput@gmail.com
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We hebben met 9 koppels onder meer gewerkt rond het thema van de dialoog binnen de relatie en ook over de 
bouwstenen van een goed huwelijk.  
Een deel van de dag werd uiteraard ook gewijd aan de motivatie om voor de kerk te huwen.  
De koppels vonden het fijn om getuigenissen op te vangen van andere paren, die net als zij, ook de grote stap 
zetten om voor familie en vrienden te getuigen van hun liefde voor elkaar en eeuwige trouw te beloven.   

 

RELATIEDAG —16APRIL — HET SCHRIJN 

ER WERD HARD GEWERKT 

EN GEZELLIG SAMEN GEGETEN 

EN ZIJ ZAGEN  

DAT HET GOED WAS. 
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BELANGRIJK OM WETEN 

Het vormsel voor de kinderen die geboren zijn in 2005 en/of in 2016-2017 in het zesde 

leerjaar zullen zitten, zal in de parochie Herent in 2017 plaatsvinden op zaterdag 20 mei 

2017. Op dinsdag 7 juni 2016 geeft de werkgroep vormselcatechese Herent een informa-

tieavond over het vormsel en de vormselcatechese. Deze avond zal plaatsvinden in de 

OLV-kerk en start om 20 uur. 

Ouders, die hun kinderen willen inschrijven voor het vormsel en de vormselcatechese die 

eraan voorafgaat, kunnen tot 15 juni 2016 een mail met verzoek tot deelname sturen aan 

ctvormselherent@gmail.com. In het weekend van 18-19 juni zal u dan via mail de nodige 

informatie krijgen evenals een link met de gegevens van de site waar u uw kind kan in-

schrijven. Inschrijven kan via deze link tot uiterlijk 30 juni 2016. Om organisatorische re-

denen verzoeken wij u om deze uiterste inschrijvingsdatum te respecteren. Verzoeken tot 

inschrijvingen die na 30 juni toekomen worden bewaard voor deelname aan het vormsel 

in 2018.  De vormselcatechese zelf start op zaterdag 10 september 2016 (datum onder 

voorbehoud). 

Ouders zonder e-mailadres kunnen contact opnemen met het parochiesecretariaat van Herent (O.L.-Vrouwplein 64 - 

3020 Herent  - Tel : 016/22 91 24)  van dinsdag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur. 

INSCHRIJVING VORMSEL 2017 

HET PAROCHIESECRETARIAAT IS OPEN ELKE DINSDAG-WOENSDAG-DONDERDAG EN VRIJDAG  

VAN 9 UUR TOT 12 UUR. 

OP DONDERDAG 5 EN VRIJDAG 6 MEI IS HET SECRETARIAAT UITZONDERLIJK GESLOTEN 

Deze nieuwsbrief is de 50ste op rij die in jullie mailbox valt. 

Ondertussen bereiken we ongeveer 300 mailadressen.  

We willen iedereen die haar/zijn bijdrage hieraan levert van harte bedanken. 

Dankzij jullie kunnen we elke maand opnieuw een mooi en degelijk overzicht 

geven van alles wat er in onze geloofsgemeenschap gebeurt. 

En zoals jullie kunnen lezen is dat heel wat. 

Wij zijn heel blij met jullie spontane inzendingen. 

 

Als jullie mensen kennen van wie je denkt dat ze ook interesse hebben in dit 

nieuws, mag je deze nieuwsbrief naar hen doorsturen. 

Zij kunnen dan hun mailadres doorgeven om ook elke maand ons parochie-

nieuws vers van de pers te krijgen. 

 

Laat ons met z’n allen op naar de 100ste editie gaan. 

mailto:ctvormselherent@gmail.com


 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent april ’16 Pagina  9 

 
 

 
 
 

     

 

Een heel jaar gingen we met 47 kinderen op weg naar het hoogtepunt: de eerste communieviering op 24 april. Het werd 

een spetterend feest in een mooi versierde kerk, met enthousiaste kinderen en ouders die fijn meezongen. 

Het verhaal van de eerste lezing: “Taart voor iedereen” en het bijbelverhaal naar de handelingen waarin er voor iedereen 

genoeg was, illustreerden ons jaarthema. 

We laten je mee een kijkje nemen in beide vieringen. 

Graag geven we hier ook enkele reacties van (groot)ouders. Zij geven een mooi beeld van deze intense dag. 

EERSTE COMMUNIEVIERING — 24 APRIL  

DELEN ….EEN WONDER 

 

DE VIERING VAN 9U30 WERD VOORGEGAAN 

DOOR PATRICK MAERVOET. 

OM 11U30 GING POL VERDOODT  

DE VIERING VOOR. 
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EERSTE COMMUNIEVIERING—24 APRIL  

DELEN...EEN WONDER (2) 

Onderstaande reacties van  (groot)ouders doen ons ontzettend veel deugd. 

We laten je graag meelezen. 

“Beste allen, 

Graag wil ik jullie een hele dikke proficiat wensen voor deze zéér uitzonderlijke, mooie, eerste com-

munieviering!!  

Zowel mijn man als ik, mijn familie die aanwezig waren in de kerk vonden het enorm leuk! Dit had-

den ze nog nooit meegemaakt! 

Mijn nonkel die jarenlang onderwijzer was in het eerste leerjaar en meehielp met de voorbereiding 

en misviering van de eerste communie-kantjes had dit nog niet meegemaakt, hij komt nu iedere 

jaar naar Herent ;-) ongelooflijk!   

Dank jullie wel!!!! 

Vele groetjes, 

Tom & Els Libert- Carmen 

“Dag catechisten, 
Graag willen we jullie bedanken voor alles wat jullie voor de communicanten hebben ge-
daan.     
We vonden het een heel mooie viering!       Bravo voor de muziek en het enthousiasme 
waarmee iedereen meezong. 
Thijs genoot van zijn dag en wij ook! 
Bedankt” 

“PROFICIAT (!) met de zeer mooie viering van gisteren in het kader van 'de eerste communie'. 
Wij hebben er echt van genoten ! Alles zat piekfijn in mekaar en werd vloeiend gebracht. 
Zowel de lezingen als het muzikale gedeelte waren prachtig. Het was een viering die 'af' was. 
Ook alle communicantjes glunderden van trots. 
Via deze weg willen wij de catechisten en allen die eraan mee hebben geholpen, feliciteren en tevens 
danken voor deze mooie viering. 
Wij zullen deze blijven herinneren als een heel mooie 'gebeurtenis' in verbondenheid met onze kleinzoon. 
Vele groetjes vanwege, 
Harry en Hilde FONTEYN (moeke en vake van Ruben Fonteyn)” 
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Vanaf september 2015 hadden ze zich hierop voorbereid, de 41 vormelingen van de parochie Herent.  Maand na maand groei-
den ze hier naartoe, begeleid door hun catechisten en samen met hun leeftijdsgenoten.  Mede dankzij de inspiratie die ze van 
de paters en zusters missionarissen in Kessel-Lo gekregen hadden, konden ze op weekend, begin april, hun eigen vormselvie-
ring uitwerken.  Deze stond in het teken van ‘het spoor’ dat ze tijdens hun verdere leven wilden volgen : Zijn spoor.  Ze leer-
den nieuwe liederen, zongen zowaar een echt vormseljaarlied, maakten collages, tekeningen, een naamwerkje, en een per-
soonlijk geloofswerkje, dat ze samen met hun geloofsgenoot of –genoten hadden bedacht en uitgewerkt. 

 

 

En toen was het zover.  In een prachtig versier-
de kerk gaven op zaterdagnamiddag 30 april  
25 mooie meisjes en 16 knappe jongens hun 
woord, de belofte om hun verdere leven dat 
boeiende spoor te volgen.  De viering ging van 
start met het enthousiast gezongen lied “Gooi 
de ramen open, laat het maar aan ieder zien, 
dat wij in de Heer geloven, of ben jij te bang 
misschien ?”  De toon was gezet, en de viering 
kon niet meer stuk.  Elk groepje had zijn deel 
van de viering uitgewerkt, en zijn eigen accent 
daaraan gegeven.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
 

 
VORMSELVIERING 30 APRIL 

In de homilie speelde Steven Wielandt daarop in door de eigenheid van de jongeren te benadrukken.  “Ieder van jullie 

heeft eigen talenten, maar wat jullie allemaal kunnen, is andere mensen graag zien”, zei hij , en hij vroeg daarbij de 

uitdrukkelijke medewerking van de ouders om de kinderen daarbij te steunen door het voorbeeld te geven.   
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VORMSELVIERING 30 APRIL (2) 

Daarna vormden de beide vormheren, Steven Wie-
landt en Patrick Maervoet, alle jongeren één voor 
één, en namen daarbij de tijd voor een persoonlijk 
moment met de vormeling, het zelfgemaakt geloofs-
werkje en de geloofsgenoten.  De viering eindigde 
met het vormseljaarlied : “De tocht is niet gedaan, 
want na dit vormsel zullen wij nog verder gaan.  Ver-
der door, op tocht in Zijn spoor, ‘k werd gevormd 
daarvoor !” 

Inderdaad, voor deze jongeren 
begint het nu pas goed.  Ze 
staan op een kruispunt in hun 
leven en hebben vandaag een 
stevige basis gelegd om op ver-
der te bouwen.  En ook voor de 
catechisten is dat zo.   

Aan de catechisten, voorgangers, Mieke en 
Lieven en de sjaloomband, de Suisse, de mis-
dienaars, Margot, en al wie op één of andere 
manier bijgedragen heeft tot het tot stand ko-
men van deze mooie viering willen we een dik-
ke dankjewel zeggen.  Aan alle vormelingen 
willen we zeggen : we wensen jullie van harte 
een dikke proficiat toe, en heel veel geluk en 
liefde in jullie verdere leven! 
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VORMSELVIERING 30 APRIL (3) 

WE KREGEN  VAN ONZE CATECHISTEN ONDERSTAANDE  DEUGDDOENDE NABESCHOUWINGEN. 

Na een deugddoende slaap kan ik alleen maar zeggen dat ik het gisteren een 
super geweldige fantastische motiverende emotionele formidabele viering vond. 
Zowel ik als heel mijn bende hebben genoten van min 1 tot min 120 ;). De tijd die 
werd genomen voor elk kind bij de zalving de kinderen van mijn groep vonden 
het geweldig. De mooie teksten, de toneeltjes, het enthousiaste zingen en het 
machtige vormseljaarlied, ik heb genoten en ben supertrots een klein stukje hier 
voor verantwoordelijk te zijn.  
Het was een geweldig jaar en bij deze wil ik zeggen ik doe volgend jaar zeker te-
rug mee.  
Geniet van jullie zondag en tot gauw. 

Dikke knuffels  

Nathalie 

Hoi, 
Dat kan ik alleen maar beamen. 
Ook mijn familie vond het een 
heel mooie viering. En de tijd 
die genomen werd bij de zal-
ving was een aangename ver-
rassing voor de kinderen. Ook 
het feest achteraf hier thuis 
was een succes en Broos ge-
noot met volle teugen. 
Groetjes, 
Lieve 

Ik kan dit alleen maar bevestigen hetgeen Nathalie schrijft! Ik had 
hetzelfde gevoel. Ik heb mij geen seconde verveeld en mijn kids ook 
niet. Zij waren ook heel enthousiast en niemand heeft gevraagd, hoe-
lang nog? Deze viering was meer dan eten en drinken! Ze waren ook 
enorm blij met de wensboekjes die zooooo mooi waren. 

De vormheren waren ook fantastisch en Steven W. heeft een mooie 
homilie gehouden waarbij de vormelingen betrokken werden EN heel 
de kerk! 

De toon van de viering werd direct gezet met het openingslied. En 
met die sfeer ging heel de viering verder. Elk groepje slaagde erin die 
sfeer op peil te houden en onverwacht uit de hoek te komen. 

Zuster Yvonne sprak mij na de viering nog aan. Ze feliciteert alle cate-
chisten en heel de vormselwerking met het mooie resultaat en met 
die toffe manier van werken. 'En ik hoop dat ik volgend jaar nog ge-
vraagd wordt om te vertellen over mijn werk als missiezuster", ging 
ze verder. 

Ik heb haar gerustgesteld en gezegd dat ik hoop dat ze dat nog lang 
kan en mag doen. Ze was zeer enthousiast, blij en voldaan. En aan 
iedereen nog de groetjes van haar! 

Iedereen mag apetrots zijn! 'Goe bezig' zijn wij! 

Groetjes! 

Mia 

Goede vrienden paters en zusters, 

Allereerst hartelijk dank voor jullie inspi-
rerende bijdrage aan onze vormselwer-
king, en meteen ook jullie aanwezigheid 
tijdens de vormselviering.  Je merkt ook 
aan de reacties van de kinderen (pardon, 
jongeren) dat ze jullie zeer genegen zijn, 
en dat ze begrepen hebben wat er in het 
leven belangrijk is : iets doen voor een 
ander zonder er daarom iets voor terug 
te krijgen.  Hopelijk dragen ze dit mee in 
hun verdere leven. 

We beloofden jullie om de omhaling inte-
graal te besteden aan het project in Ma-
dras, India : we haalden 655,91 euro op. 

  

Hartelijke groeten en graag tot ziens, 

Hilde 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

Ik heb nog nooit een foto van Jezus gezien. 

 

Ik weet ook niet hoe Hij liep, maar wel met wie. 

 

Ik weet niet hoe Zijn stem klonk, 

maar ik ken wel de woorden die Hij gebruikte. 

 

Ik weet niet welke kleur ogen Hij had, 

maar wel hoe Hij keek. 

 

Ik weet niet alles van Zijn karakter, 

maar wel dat kinderen Hem graag mochten, 

en dat armen zich bij Hem thuis voelden. 

 

Dat Hij mild was voor eerlijke mensen, 

en streng voor  mensen die alles deden voor de schone schijn. 

 

Dat Hij niet te snel oordeelde, 

maar eerder verontschuldigde. 

 

Dat Hij niemand haatte, 

maar ongelooflijk vergevingsgezind was. 

 

Ik weet niet of Zijn hart sterk was, 

maar er is nooit iemand geweest met een groter hart. 
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      2016 mei 
        

zo 1     

        

ma 2     

        

di 3     

      20u: 1ste doopvoorbereiding // pastorie 

wo 4     

        

do 5   10u:O.L.Heer Hemelvaart //kerk 

        

vr 6     

        

za 7     

        

zo 8   9u: koffie 

      11u: Kinedi 

ma 9     

        

di 10     

      20u: 2de doopvoorbereiding // pastorie 

wo 11   20u:parochieploeg//pastorie 

        

do 12     

        

vr 13     

        

za 14     

        

zo 15   Pinksteren 

        

 

Sorry, ben 

vegetariër. 

Is die vis getest 

op lood? 

Is dat brood glu-

ten-vrij? 

 

 

ma 16     
        
di 17     
      20u:Vormsel - WV catechisten// pastorie  

wo 18   Misdienaarsopleiding 

        
do 19     
        
vr 20     
      20u: verloofden THV Valerie en Frede-

za 21     
        
zo 22   11u: Dankviering EC//kerk 

      14u: doop // kerk 

ma 23     
        
di 24     
        
wo 25     
      20u:parochieploeg//pastorie 

do 26     
        
vr 27     
        
za 28     
        
zo 29     
      11u  Dankviering Vormsel//kerk 

ma 30     
      20u: Rouw THV 
di 31     

      20u: 1ste doopvoorbereiding // pastorie 


