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Parochienieuwsbrief  
Onze-Lieve-Vrouw Herent 

ONDERTUSSEN 

WENSEN WE 

JULLIE EEN  

HEEL 

PRETTIGE 

  VAKANTIE 

DIT IS ALWEER DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN ONS WERKJAAR. 

TIJDENS DE VAKANTIEMAANDEN GAAN WIJ ER OOK EVEN TUSSENUIT. 

WE BRENGEN JE WEER OP DE HOOGTE OVER HET REILEN EN ZEILEN BINNEN 

ONZE GEMEENSCHAP VANAF SEPTEMBER 2016. 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN EN AANKONDIGINGEN ONTVANG JE  VIA 

EEN NIEUWSFLASH. 
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WEEKENDVIERINGEN !!!!!!!!!!!! 

Het is zo stilaan een gewoonte geworden om tijdens de vakantiemaanden juli en augustus 

slechts 1 viering te houden op zondag. 

Dit jaar zal dat ook weer zo zijn. 

Deze viering zal echter niet - zoals andere jaren en zoals we aankondigden in onze nieuws-

brief - om 10 uur zijn maar om 10.30 uur. 

 

Na overleg met alle betrokken partijen en na het afwegen van voor- en nadelen, heeft de pa-

rochieploeg  

beslist om ook na de vakantieperiode slechts 1 viering  (om 10.30 uur) te houden op zondag. 

 

Alleen op de eerste zondag van de maand zullen er vanaf september twee vieringen zijn: één 

om 9 uur (gewone viering) en één om 10.30 uur (gezinsviering).  

Na de viering van 9 uur blijft dan ook het traditionele koffiemoment behouden. 

 

We hebben gekozen voor een viering om 10.30 uur omdat er anders niet voldoende tijd is  

tussen de viering van 9 uur en de volgende. 

Om verwarring te vermijden lijkt het ons het beste om dan ook over de hele lijn te kiezen 

voor 10.30 uur. 

 

We kijken ernaar uit om vanaf 3 juli samen met jullie de zevende dag 

te vieren om 10.30 uur. 

 

BELANGRIJKE  

MEDEDELING  

OVER DE  

WEEKENDVIERINGEN  

IN DE  

VAKANTIEPERIODE  

EN DAARNA 
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KINEDI 12 JUNI 

 

Op zondag 12 juni was het vaderdag. Zo zijn we ook met de kinedi begonnen. De kinderen konden vertellen wat ze voor papa 
zoal gemaakt hadden of welk mooi versje ze geleerd hadden. 
De link naar de Vader van ons allemaal was snel gemaakt. 
Het Onze Vader konden de oudsten opzeggen. Nadien hebben we zin per zin het Onze Vader ontleed. Zo werd het voor ieder-
een wat duidelijker en meer herkenbaar. 
De oudsten konden echt wel al heel mooie dingen ver-
woorden. De hemel wordt als wit voorgesteld, met 
veel mooie bloemen, het is er ook heel stil en vredig... 
God leeft in ons hart, is altijd bij ons, ook wanneer het 
moeilijk is. 
Onze Vader is goed, sterk, lief voor iedereen. 
We moeten elkaars schulden (fouten) vergeven. Dat is 
niet altijd even gemakkelijk. 
 
 
Op het einde mochten de kinderen een tekening ma-
ken hoe zij het Onze Vader zien. Sommigen tekenden 
bomen, bloemen met veel mooie kleuren. 
Anderen tekenden een mooie regenboog... met vriend-
schap in geschreven. 
Er waren er zelfs die de Vader probeerden te tekenen 
met mooie stralen rondom Hem... 

 

 

In Kerk & Leven van  8 juni 2016 

stond  de lezersbrief hiernaast  

gepubliceerd. 

 

Wat denk jij  

                     ervan??????? 
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PAROCHIAAL SLOTFEEST (1) 

TRADIETIEGETROUW SLOTEN WE ONS WERKJAAR AF MET EEN SLOTFEEST.  

DIT JAAR LAG DE ORGANISATIE EN DE UITWERKING IN DE HANDEN VAN ONZE WERKGROEP DOKA (DOOPCATECHESE). 

ONDERTUSSEN KONDEN JULLIE AL EEN VERSLAG LEZEN IN HET PAROCHIEBLAD VAN 15 JUNI.  

VOOR DIEGENEN ONDER JULLIE DIE GEEN PAROCHIEBLAD HEBBEN GEVEN WE HIER HET VERSLAG  

VAN DEZE GESLAAGDE AVOND WEER. 

Tegen een uur of 6 zakten een vijftigtal medewerkers van de parochie OLV Herent naar de kerk af voor een stemmige viering, 
waarmee het parochiaal werkjaar 2015-2016 afgesloten werd.  De mannen van de doopselcatechese hadden het initiatief op zich 
genomen (ze hebben dat voortreffelijk gedaan, waarvoor dank !), en hadden dan ook gekozen voor het thema ‘de 7 werken van 
barmhartigheid’.  Alle deelnemers waren al van bij de uitnodiging ingedeeld in 7 groepen, volgens de werkgroepen waarin ze min 
of meer thuishoren.  Elke groep kreeg dan een bepaald werk van barmhartigheid toegewezen, met in dat thema een opdracht, of 
beter : enkele opdrachten, namelijk een tekst voorlezen, een voorwerp meebrengen, en een dessert maken.  Zo kregen deze 
groepen het volgende werk van barmhartigheid : 

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 + misdienaars : hongerigen voeden 

Tijdens de viering, waarbij alle genodigden rond een lange tafel in het midden van de kerk zaten, las een lid van elke groep de 
meegebrachte tekst voor.  Diepgaand, met momenten beklijvend, het was muisstil in de kerk.  Daarna werden de hongerigen 
daadwerkelijk maar vooral symbolisch gevoed, door het brood dat onder alle aanwezigen verdeeld werd.  Deze viering, met sa-
menzang en gebed, was brood van verbondenheid voor alle deelnemers. 
 

 
Na de viering werd er samen opge-
ruimd, en trokken de genodigden 
naar de Kraalschuur, om daar het 
feest verder te zetten.  Tegen aan-
komsttijd stond er al een aperitief te 
wachten….   
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PAROCHIAAL SLOTFEEST (2) 

…..gevolgd door een buffet van verschillende lekkere soepen met brood.  

Toen iedereen hier goed van gegeten had, werd het gezel-
schap uitgenodigd om naar de aanpalende zaal te gaan.  
Daar leidde een jonge, in Herent onbekende man, een 
stellingen-workshop over ‘diversiteit’.  Aan de hand van 
eerst minder maar daarna meer gevoelige thema’s moch-
ten de deelnemers zich verdelen over de kampen 
‘akordistan’ en ‘kvintanigoe’.  Enkele aanwezigen lieten 
zich van hun levendigste kant zien, en bij tijd en wijle 
werd er hard gelachen, maar soms ging het er ook heel 
serieus aan toe. 

 
 
 

 
 

 
Het was al bij al een deugddoende avond, waarbij mensen voor een keer eens niet moesten vergaderen, repeteren, voorgaan,  

zorgen voor, organiseren, zingen (alhoewel …), …, maar wel genieten van elkaars gezelschap, mensen van een andere werkgroep 

beter leren kennen, van gedachten wisselen met minder vertrouwde gezichten, kortom een ontspannen avond.   

Met grote dankbaarheid voor zoveel inzet en enthousiasme sloten de medewerkers van de parochie op deze manier het  

werkjaar af.   

Meteen een dikke dankjewel aan alle mensen die in het afgelopen werkjaar, op welke manier dan ook, hun steentje bijdroegen 

om die blije, hedendaagse en nabije Kerk van vandaag en morgen mee uit te bouwen . 

Een rijkgevuld  
dessertenbuffet was 

de beloning, en  
daarvan werd gretig 

gesmuld.   
Het was zoals in het 

verhaal van de  
vijf broden  

en twee vissen:  
er was ruimschoots 

voldoende, en er bleef 
zelfs nog veel over. 
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Samenzijn en samen vieren. Het kan zo deugd doen! Ik krijg er alvast een goed gevoel van. Er is zoveel om dankbaar voor te 
zijn. Wat krijgen we toch veel kansen! Toch zeker als je, zoals ik en zo velen van ons, het toevallige voorrecht hebt om op een 
'juiste' plaats geboren te zijn en daar te mogen groeien. En dat is goed. Je raakt er wel aan gewend. En stilaan riskeer je om je 
eigen bevoorrechte situatie evident te vinden. En enkele levensfasen verder durf je deze gepriviligeerde toestand misschien 
zelfs toeschrijven aan eigen verdiensten: "niet onlogisch dat het me voor de wind gaat; je moest eens weten wat ik  er allemaal 
voor gedaan heb!"  
 
Dan is het tijd voor een 'ice bucket', een ijskoude emmer over je kop om je wakker te schudden en je terug met je poten op de 
grond te zetten. Het is als, in al je geloop en gehaast, in een plots manoeuver haast letterlijk -bonk- tegen Jezus aan te knotsen 
die je zegt: "Waar ben je mee bezig, man?, Waar leg jij je prioriteiten?! Zie je dan niet dat zoveel mensen honger hebben, 
dorst hebben, naakt zijn, een vreemdeling zijn, op de vlucht zijn, ziek, gevangen of dood." Inderdaad: tegen de Jezusknots ge-
botst. Dat deden we in de slotviering: stilstaan bij hongerigen en spijzen, bij dorstigen en laven, bij naakten en kleden, 
bij vreemdelingen en herbergen, bij zieken en verzorgen, bij gevangenen en bezoeken, bij doden en begraven. Wakker worden 
bij zeven werken van barmhartigheid. 

 
Omdat een mens niet enkel leeft van woorden, werd de 
gebedsviering gevolgd door meer tastbare materie die 
de innerlijke mens sterkt, te begin-
nen met heerlijke, zelfgemaakte soepen in alle mogelij-
ke varianten. Voor elke neus 
was er een geurtje dat paste.  
 
 
 

 
En toen mochten we een Spaans immigrant herbergen (een ander werk van barmhartigheid dus): 
onze vriend José. Hij kneedde onze gedachten en liet ons nadenken, lachen en stelling kiezen rond 
aspecten van 'diversiteit' en integratie. Dank je wel, José, je was goddelijk. De verworven inzichten op 
beide vlakken mochten we nadien ten volle in de praktijk brengen via het 'integreren' 
van een diversiteit aan dessertjes.  
 
 
 
Dank je wel mensen van DOCA om ons deelgenoot te laten zijn van zo'n leerrijke en deugddoende 
avond. 

PAROCHIAAL SLOTFEEST (3) 

Vraag: hoe zou jij diversiteit definiëren? 
 
Antwoord: als het alfabet. Het is een verzameling van 26 zeer verscheiden tekens en klanken. Op zichzelf 
betekenen de tekens niets, een uitzondering als 'o' of 'a' niet te na gesproken. Voeg je ze samen en ze  
matchen, dan kunnen er de mooiste woorden, zinnen en dingen uit voortkomen.  
Is er geen match tussen de letters, dan slaat het nergens op of kunnen ze zelfs erg destructief zijn. 

ONDERSTAANDE “MIJMERING”  VERWOORDT OP EEN SCHITTERENDE MANIER WAT EEN SLOTFEEST  

LOSMAAKT IN EEN MENS. 
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KERKWANDELING 

 

Vorige week kwamen drie klassen van De Kraal op snuffel en 
speurtocht in de kerk: Het zesde van de Schaffelkant en de 
twee vierdes van het Centrum. 

 

 

 

 

Normaal is een kerk een plek waar je wel rond mag kijken, maar 
niets mag aanraken, maar deze keer wel! Alle hoekjes en gaat-
jes werden grondig bestudeerd. Daarna was het tijd voor een 
kijkje in de sacristie. Werkelijk overal zijn daar kasten met ge-
weldig interessante dingen: alle mogelijke doeken en doekjes, 
alben, de chique gewaden van de Suisse en de priester. (Heeft 
meneer Verdoodt geen pijnlijke schouders als hij dat zware ge-
waad moet dragen?) en natuurlijk de schatkamer. Vooral de 
oude kronen oogstten veel bewondering.  

Ook de wenteltrap, het Robustelly-orgel en de biechtstoelen werden onderzocht. 

 

 

 

 

 

Het oorlogsverleden van de kerk werd druk besproken, want in Herent is veel gevochten en de toren was voor Herente-
naars dan vaak een verstopplek. Volgens de misdienaars hebben mensen die daar verstopt zaten hun naam gekerfd in de 
oude dakbalken. 

De zesdes hadden wat meer tijd en daagden pastor Lies uit door vragen te blijven stellen tot ze niet meer kon antwoor-
den. Gelukkig gaf het boek van Marcel Piot antwoord op vele vragen, maar uiteindelijk was de vraag:' hoeveel kostte de 
klok Paul?' er teveel aan. Lies belde Marcel hierover nog wel op, maar omdat de klok een gift was, wist hij het ook niet.  

Een kerk heeft veel geheimen en verhalen! 
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NOTEER NU ALVAST IN JE AGENDA 

15 AUGUSTUS—ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART 
Zoals ieder jaar  vieren we ook nu weer op 15 augustus het feest van O.L.-Vrouw Hemelvaart, de patroonheilige van 

onze parochie. In tegenstelling tot de andere vieringen gaat deze feestviering door om 10 uur. 

Na de viering  is er traditiegetrouw een receptie op het kerkplein. 

We zullen ook weer beroep doen op jullie om de bewoners van Oostrem, Bethlehem en de Hemelboom naar de 

kerk te brengen.  

Achteraan in de kerk ligt een papier waarop je je kan inschrijven om “chauffeur” van dienst te zijn. Je kan je hiervoor 

ook opgeven via parochieherent@skynet.be of door je naam door te geven op het secretariaat (016 22 91 24) 

(in de vakantie open op dinsdag en donderdag van 9.00 u tot 12.00 u) 

Alvast bedankt voor je medewerking. 

We gaan samen op Tocht 
             .... Naar Scherpenheuvel  
                  ..... te voet 
                  .....of met de fiets 
De parochieploeg van Herent nodigt jullie graag uit om in ver-
bondenheid met elkaar op tocht te gaan naar Scherpenheu-
vel.  Hiermee geven we het startschot voor het nieuwe werkjaar. 
De wandeling start aan onze parochiekerk  op zaterdag  27 au-
gustus 2016, om 8u30 voor de wandelaars en om 13u voor de 
fietsers.    
De wandeltocht, een goede 32 km, is voorzien van rustpauzes op 
regelmatige tijdstippen waar er mogelijkheid is tot het gebruik 
van het sanitair en er de gelegenheid is iets te drinken.  Je baga-
ge met picknick wordt van de ene rustplaats naar de andere ge-
bracht. Wordt het wandelen te zwaar dan kan je mee met de 
volgwagen. 
 
De fietsers volgen gedeeltelijk een andere route dan de wande-
laars.  

 
Wij hopen rond 17u in Scherpen-
heuvel toe te komen om in de 
"Pelgrim" af te sluiten met een een-
voudige broodmaaltijd en een be-
zinnend moment.  
 

Omwille van organisatorische reden vragen we je in te schrijven 
via het parochiesecretariaat (parochieherent@skynet.be),  
met de vermelding van aantal personen en of je al dan niet op 
het einde blijft eten en dit voor 15 augustus 2016.  Voor meer 
inlichtingen kunnen jullie terecht bij Mieke  
(0493 18 46 12).  Indien er veel kinderen meegaan kan nagegaan 
worden of er een later instapmoment op de route kan ingelast 
worden, gelieve dit dan ook bij je inschrijving te vermelden. 
 
Wil je graag logistieke steun bieden, mag je altijd contact opne-
men met Wim (0498 70 37 21) 

MISDIENAARSDAG EN –AANSTELLING  

Zaterdag 24 september misdienaarsdag:  

Misdienaars, houd je klaar om op zaterdag 24 september 

een spetterende dag te beleven. 

We verklappen nog niet alles, maar dit mag je al weten: 

 

het wordt een dag waarop 

we gaan luisteren, kijken, 

voelen, ruiken en proeven. 

Kortom: al onze zintuigen 

zullen uitgedaagd worden.  

 

Je hebt ook nog een beetje behendigheid nodig en natuur-

lijk een fijn groepsgevoel. 

Nog een tipje van de sluier: we trekken per auto richting 

de Kempen en zullen kennismaken met het verleden en 

het heden. 

Nieuwsgierig? Noteer deze dag  (vanaf 9.45 uur tot 16.30 

uur) al zeker in jouw agenda. Meer informatie krijg je in de 

loop van augustus. 

 

Zondag 25 september aanstelling misdienaars: 

In de maand mei hebben vijf kinderen die net of in de ja-

ren daarvoor hun eerste communie hebben gedaan een 

opleiding tot misdienaar gevolgd.  In de maanden juli en 

augustus krijgen ze de kans om hun 'leerstof' in de praktijk 

in te oefenen. Op 25 september worden ze in een feestelij-

ke viering officieel aange-

steld. We hopen dat jullie er 

allemaal bijzijn als ze dan 

hun diploma ontvangen. 
 

Parochie-instuif september: op vrijdag 16 september vanaf 19 uur nodigen we je van harte uit op onze 

jaarlijkse parochie-instuif. We willen dan graag samen met jullie  op een ontspannen en informele manier 

het nieuwe werkjaar inzetten. 
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UIT HET PAROCHIEBLAD 

 

Op onze volgende bladzijde laten we je kennis maken met een nieuw initiatief in onze parochie: de gezinsvieringen. 

Juist op het moment dat we jullie hierover willen informeren verscheen er in het parochieblad van 22 juni 2016 (pag.5)  

een artikel van Luk Vanmaercke over “mensen bereiken”. 

We nemen een (groot stuk) over  uit dit artikel (dat is geschreven n.a.v. een inschrijvingsavond voor vormelingen). Het geeft per-

fect de achterliggende idee weer waarom wij werk willen maken van onze gezinsvieringen. 

…………….. 
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NIEUW!!!!!!!.....GEZINSVIERINGEN 

Al een hele tijd leeft het idee om op regelmatige basis een gezinsviering te houden op 

zondag. Zo willen we jonge gezinnen aanspreken en nog meer betrekken bij onze paro-

chie.  

Na het bespreken van dit idee op de parochieploeg en de pastorale raad kwamen we op 

12 mei samen met een enthousiaste groep mensen uit de verschillende werkgroepen.  

In kleine groepjes werd er onder andere gebrainstormd over de invulling, de frequentie, de doelgroep, de muziek van deze 

vieringen. 

Ook de vraag of de nu bestaande gezinsvieringen op zaterdagavond blijven, kwam aan bod. Aangezien deze vieringen aanslui-

ten bij een catechesemoment, blijven die behouden.  

Op 12 mei werd een nieuwe werkgroep opgericht: gezinsvieringen. Die bestaat uit een kerngroep van vaste medewerkers 

aangevuld met vrijwilligers die zich, afhankelijk van het thema en hun tijd, voor één of meerdere vieringen engageren om 

deze mee uit te werken. 

Op de volgende pastorale raad werd bij het opstellen van de parochiale kalender de planning van de gezinsvieringen ge-

maakt. 

De kerngroep heeft bij een eerste bijeenkomst de thema’s voor de vieringen vastgelegd. 

We streven naar kindvriendelijke vieringen met fijne liederen die opgebouwd zijn rond een bijbelverhaal waarbij zeker een 

hartelijke welkom, de communie, het onze vader en de vredeswens uitdrukkelijk aan bod komen.  

De gezinsvieringen beginnen telkens om 10.30 uur. 

 

De gezinsvieringen voor het komende werkjaar gaan door op: 

4 september: begin schooljaar 

2 oktober: vrede 

6 november: herfst-winter  

4 december: Sinterklaas 

25 december: Kerstmis 

5 februari: lichtmis 

5 maart: 40 dagen zonder 

2 april: lente 

16 april: Pasen 

4 juni: dankviering EC + vormsel 

2 juli: einde schooljaar/begin vakantie 

 

De kerngroep komt op zaterdag 9 juli samen van 9 uur tot 12 uur bij Mieke (Bijlokstraat 138). We proberen dan de eerste 

vieringen in grote lijnen voor te bereiden. 

 

 

 

 

 

Wij kijken er alvast naar uit. 

Heb jij zin om de kerngroep af en toe aan te vullen en mee te werken aan deze vieringen?  

Wil jij op 9 juli al meedenken?  

Geef dan een seintje aan het secretariaat of rechtstreeks aan Mieke. (mieke.vandeneeden@gmail.com)  

Jonge 

       gezinnen 
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De solidariteitsactie voor vluchtelingen in Syrië zondag 12 juni in het GC DE 

Wildeman was een groot succes. Dit was een initiatief van de GROSH 

(Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent) samen met De 

Wildeman en vele verenigingen. Een mooi programma met Koerdische 

maaltijd, getuigenissen en Koerdische muziek kon 153 mensen bekoren. 

Daarmee hebben we het succes van vorig jaar niet alleen geëvenaard, maar 

overstegen.  

Dat was niet vanzelfspre-

kend. Het was Vaderdag en 

examenperiode, niet alleen 

lastig voor studenten maar 

ook voor hun ouders. Daarenboven was het ramadan, de vastenmaand voor de 

moslims. Er waren dan ook iets minder vluchtelingen aanwezig. Dat had ook te 

maken met het verdriet over het vertrek van hun Irakese vriend Hoessein. Die 

was de vrijdag ervoor naar Irak teruggekeerd na het negatieve antwoord op zijn 

asielvraag en de druk van de regering om asielzoekers terug te sturen naar Irak, 

dat een zogenaamd veilig land is.  

Tevoren hadden wij ook het gevoelen dat de solidariteit met vluchtelingen ge-

daald was. Velen voelen zich machteloos tegenover het conflict In Syrië dat van kwaad naar erger gaat. Het conflict is nog meer 

een onontwarbaar kluwen geworden van regime, rebellengroepen allerhande en internationale actoren.  

Toch riskeerden wij het om een nieuw solidariteitsinitiatief te nemen. Het is zinvol en belangrijk om ons te informeren en steun 

te geven aan grote noodhulporganisaties. Om als Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking het gemeentebestuur te 

vragen om het zoeken naar politieke oplossingen mee te stimuleren. Om als vrijwilligers mee te helpen in de opvang van vluchte-

lingen door het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW. Maar ook om van gemeenschap hier tot gemeenschap ginder klein-

schalige lokale organisaties te ondersteunen. Met de actie van vorig jaar op 22 februari mochten wij 3600 euro overmaken aan de 

afdeling van het Rode Kruis in Afrin in Noord-Syrië in Koerdisch Gebied. Daarmee konden zij medicatie betalen voor de behande-

ling van een kind met bloedarmoede van een behoeftige familie. We maakten daarenboven 537 kinderen blij met een broek en 

een hemd. De meesten van hen waren gevlucht uit Aleppo en Damascus voor de oorlog die hun land in armoede en ellende stort 

en hen van hun levensvreugde berooft.  

 

Dit jaar liet het Rode Kruis van Afrin ons weten dat het nood heeft aan 

medisch materiaal. Daarvoor namen we contact op met het Rode 

Kruis Vlaanderen en met de Gasthuisberg in Leuven. Onze vraag 

wordt nog onderzocht. Als wij vroegen naar wat we kunnen doen om 

kinderen te helpen, naast medische verzorging, kwam direct het ant-

woord: “Melk en vitaminerijke voeding”. Melk en vitaminerijke voe-

ding. Het raakte ons. Wij zijn nog onvoldoende bewust wat een oorlog 

doet met kinderen.  

 
 
 
 

     

 SOLIDARITEITSACTIE IN HERENT MET VLUCHTELINGEN IN SYRIË  
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Vorig jaar hoorden we in het getuigenis van Yousef Rasho zijn zorg om zijn 

vrouw en kinderen die nog achtergebleven waren. Nu sprak zijn vrouw Galya 

Hamo over het leven in Syrië, de tijd dat ze alleen met de kinderen was toen 

Yousef op vlucht was, waarom haar man alleen gevlucht was, en over het le-

ven nu samen in België. Halima was tolk uit het Koerdisch. Galya, én Yousef, 

kregen het moeilijk toen zij vertelde hoe zwaar het is om als vrouw met kin-

deren op de vlucht te zijn zonder de vader, de moeilijkheid om in een maat-

schappij gedomineerd door mannen te moeten zorgen voor het inkomen van 

het gezin. Maar zij waren ook erkentelijk dat zij, dank zij een oproep na de 

solidariteitsactie vorig jaar, een huis konden vinden in Veltem.  

 
 
Farouk Hasbani getuigde met een PowerPointpresentatie over zijn leven in Sy-
rië, de oorlog in Syrië, waarom en hoe hij gevlucht is met zijn familie en over 
zijn hoop nu. Egide Vissenaekens vertaalde uit het Frans. Farouk was professor 
Franse Literatuur in Damascus en richtte een talencentrum op in zijn stad 
Daara.  
Hij is alles verloren in zijn land. Hij verontschuldigde zich dat hij de gruwel van 
de oorlog met geweld vanuit ver-
schillende hoeken moest tonen, 
maar hij vindt dat wij het moeten 
weten. Hij had gehoopt met een 
visum van Frankrijk de oorlog te 
kunnen ontvluchten maar hij 

wacht nog altijd op een antwoord. Uiteindelijk moest hij met zijn familie de doden-
weg over zee nemen en hij wenst ons toe dat wij dit nooit zouden moeten meema-
ken. Hij sprak ook over de handel in menselijke organen onderweg door criminele 
monsters: om de mensensmokkelaars te kunnen betalen laten vluchtelingen ten ein-
de raad organen wegnemen. Maar Farouk drukte ook zijn hoop uit en dankbaarheid 
om in België kansen te krijgen om een nieuw leven te mogen opbouwen.  
 
 

Marcel De Prins hoopte in zijn welkom- en dankwoord dat we op een infoavond 

nog meer de verschillende achtergronden en actoren zouden kunnen belichten. 

Hij verwees wel al naar de beslissing van de Belgische regering in mei om op 

vraag van de VS vanaf juli F-16’s in te zetten voor bombardementen in de strijd 

tegen IS, nu ook in Syrië. 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-

Zuidbeweging, betreurde deze beslissing. 11.11.11 erkent dat IS militair moet 

verslagen worden, maar beklemtoont dat enkel een militaire strategie niet zal 

volstaan om een duurzame oplossing van het conflict te bereiken. Er is geen 

nood aan nog meer oorlog, maar aan meer politieke actie, meer humanitaire 

hulp en meer samenlevingsopbouw met ondersteuning van lokale besturen, 

vredesactoren en sociale bewegingen. 11.11.11 doet daarvoor ook verschillen-

de concrete voorstellen aan de Belgische regering. Misschien kunnen wij die 

ondersteunen vanuit de GROSH, de politieke partijen en het gemeentebestuur.  
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We kunnen op dit ogenblik nog niet de volledige afrekening maken. Het zal 

bijna 400 euro meer dan vorig jaar zijn. We wachten ook nog op het ant-

woord van Gasthuisberg Leuven op de vraag van het Rode Kruis in Afrin naar 

medisch materiaal en weten dus ook nog niet welk bedrag wij precies zullen 

kunnen overmaken. Maar de actie was meer dan een geldverzameling. We 

kregen kansen tot ontmoeting en konden samenwerken met Syrisch-

Koerdische vluchtelingen. We konden proeven van de Koerdische cultuur. 

We hoorden van velen dat de Koerdische maaltijd (aperitief, linzensoep, 

hoofdschotel met kebab, kip of falafel met rijst en groentesalade) lekker was. 

De muziek van de Koerdische muziekgroep Noegin (Nieuw Leven) versterkt 

met de Herentse Monique Jaubin werd geapprecieerd. En we hoorden sterke 

getuigenissen, met wel wat verschillende accenten.  

Met de werkgroep van de GROSH hopen wij met onze actie een positief signaal gegeven te hebben van respect en solidariteit, en 

van hoop en verzet tegen onderdrukking en oorlog in. Deze actie was maar mogelijk met de medewerking van vele organisaties 

en met de ondersteuning door de cultuurdienst en het GC De Wildeman. Wij danken hen allen, het bestuur van onze gemeente, 

maar boven al de vele vrijwilligers (meer dan 40!) die benefiet hun beste beentje hebben voorgezet. Een grote pluim voor Akram 

Hamo van de Belgisch-Koerdische vereniging, die ons stimuleerde tot dit initiatief en de leider is van de muziekgroep Noegin, en 

voor zijn vrouw Rouchan en haar team die maaltijd verzorgde.   

Noteer al het benefietconcert op vrijdagavond 18 november 2016 om 20u30 in GC De Wildeman met het Strijdkoor Kontrarie 

ten voordele van een project voor Syrische vluchtelingen. We kijken ook uit in het programma van De Wildeman in het kader van 

‘De luister van Winksele’ naar het optreden van de Koerdische muziekgroep Noegin samen met het Brabants Volksorkest op 

zaterdagavond 18 februari 2017 in de kerk van Winksele.  
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        TEKST/LIED VAN DE MAAND:  

 

DE VLUCHTELING ( Willem Vermandere) 

Als ik ooit mijn dorp moet verlaten 

't ware schrikkelijk godgeklaagd 

als de storm mijn muren zou kraken 

ik van huis en erf wierd verjaagd 

of geweun deur mensen verdreven 

uit de burcht die 'k zelf hè gebouwd 

gedoemd om de rest van mijn leven 

lijk nen dief te zijn uitgejouwd 

 

Stel dat alles mij hier werd ontnomen 

mijn stove mijn tafel mijn bed 

da'k hier nooit nie meer binnen mag komen 

da'k uit al mijn recht werd ontzet 

van mijn vrouwe en kinders verbannen 

al mijn boeken verbrand op de grond 

als duvels hier samen zou'n spannen 

zelfs beroofd van 't woord uit mijn mond 

 

Wat bleef er dan nog van mij over 

van dien 'tjoolder zonder dak 

van die schooier schamel en pover 

een verzonken en verzopen wrak 

wat was ik zonder mijn instrumenten 

'k was nen veugel zonder lied 

zonder al mijn vertellementen 

ach ik stierve van verdriet 

 

Als ik ooit mijn dorp moet verlaten 

van mijn huis en erf weggejaagd 

als een storm mijn muren zou kraken 

't ware schrikkelijk godgeklaagd 

Luister mee via deze link 

https://www.youtube.com/watch?v=wMfE7YzW5bA 

https://www.youtube.com/watch?v=wMfE7YzW5bA
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Tijd voor vakantie! 

De laatste volle week van de vakantie 
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      2016 september 

        

        

do 1   schoolopening// De Kraal 

        

vr 2     

        

za 3     

        

zo 4   9u: Koffie 

      10.30: Gezinsviering 

ma 5     

      20u: Vormsel//pastorie 

di 6   20u: 2de doopvoorbereiding//pastorie 

      20u: ouderavond Vormsel//Kerk 

wo 7     

        

do 8     

        

vr 9     

        

za 10   13.30u: startdag Vormsel//De Kraal 

      18u: gezinsviering Vormsel//kerk 

zo 11     

      10.30u:Kinedi//pastorie 

ma 12     

        

di 13     

        

wo 14     

      20u:Parochieploeg//pastorie 

do 15     

      20u: ouderavond EC//kerk 

vr 16     

      19 uur parochie-instuif 

za 17     

        

zo 18   10.30u: Viering 

      14u: Doop 

m
a 19     

        

di 20     

        

wo 21     

        

do 22     

        

vr 23     

        

za 24   13 uur misdienaarsdag 

        

zo 25   aanstelling misdienaars 

      10.30u: Herdenkingsviering 

m
a 26     

      20u: EC hulpouders+juffen//Kraalschuur 

di 27     

      20u: 1ste doopvoorbereiding//pastorie 

wo 28     

      20u:Parochieploeg//pastorie 

do 29     

        

vr 30     

        

WE V
IER

EN 

OM 10U
30 

Vanaf september is er één week-

end viering om 10u30. 

Op de eerste zondag van de 

maand is er een viering om  

9 uur en één om 10u30. 


