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Op 17 november mochten we 3 kinderen inwijden in “het doopsel”.  

Alex, Mats en Riene kozen stuk voor stuk echt zelf om gedoopt te worden en waren dan ook erg enthousiast!  
Ze waren muisstil tijdens de godly play en keken hun ogen uit. We vierden samen feest voor het kind dat gedoopt 

werd tijdens het verhaal en we knutselden een beetje.  
Nadien mochten we samen met hen de kerk ontdekken en bekeken we hoe hun doopsel 2 weken later zou verlo-
pen. Het was een heel fijne voorbereiding met héél toffe kinderen.  

 
De week erna ontmoetten we ook hun ouders en spraken we met hen over het “ouder-zijn” en het doopsel, leuke 
verhalen tijdens een fijne avond.   

 

2 december was het de GROTE dag,  
de kinderen waren helemaal klaar om 

hun doopsel te vieren.  
Ze spraken hun geloof uit,  

dankten God en genoten duidelijk  

van hun feest.  
Natuurlijk was de doopritus zelf het 

hoogtepunt en dat mag je héél letterlijk 
nemen, ze waren kletsnat en nog  

lachten ze allemaal volop!  

 
Deze kinderen zijn nu helemaal klaar om 

verder te werken richting hun  

eerste communie,  
de volgende grote stap in hun  

nog jonge leventje! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   DOOPVIERING KINDEREN EERSTE COMMUNIE 

EN OP ZATERDAGMIDDAG 8 DECEMBER WERD EMILIE IN ONZE KERK GEDOOPT. 

PROFICIAT EMILIE, PAPA SVEN EN MAMA JULIE, WELKOM IN ONZE GEMEENSCHAP. 
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   GEZINSVIERING 2 DECEMBER 

De gezinsviering was heel bijzonder, want het was de eerste zondag van de advent.  

Daarom staken we de eerste kaars van de adventskrans aan, op weg naar Kerstmis.  

Wachten, dat kennen we wel: we wachten op onze beurt bij de dokter of we wachten in de file. 

Maar in de advent doen we meer dan wachten. We VERwachten.  

We denken erover na of ons hart zacht genoeg is als wiegje voor het kerstekind, want op het ein-

de van de advent, met Kerstmis, wordt Jezus geboren.  

 

We houden wel niet altijd 

van het licht. Soms kijken 

we zuur en mopperen over 

kleine dingen. Soms zien 

we niet dat iemand anders 

ons nodig heeft. Dan 

wordt het donker in ons 

hart. Dat spijt ons. Daarom 

zongen we: "Laat mij een 

ster zijn in de nacht, een 

lichtje in ‘t donker. Een te-

ken van kracht, een straal-

tje van hoop want ik geloof 

in Gods droom en ik ga 

ervoor." We luisterden ook 

naar het verhaal van twee vlammetjes die graag wat harder zouden schijnen, maar pas toen het 

ene vlammetje besloot om andere kaarsen aan te steken, ging het als een lopend vuurtje en 

toen was er veel licht en veel warmte.  

Zo'n lichtje zit ook in jou en in mij. Omdat goed te ont-

houden, mochten alle kinderen tijdens de communie 

een kaarsenhoudertje maken. Ze kregen een mooie 

rode kaars erbij, voor thuis. Als we in de weken van de 

advent kijken naar het licht van de kaars, voelen we 

ook het licht 

in onszelf. 

We staan in 

vuur en 

vlam voor 

de droom 

van Jezus. 

 

 
 

 

WIJ VERWACHTEN HET LICHT 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent december18 Pagina  4 

 

 

 

                 KINEDI 

 

1 op 5 kinderen loopt in de buitenbaan.  

Dat is gewoon niet eerlijk!  

Dat vinden ook de kinderen van de Kinedi. 

Daarom knutselden we kerstkaartjes om na de 

viering te verkopen ten voordele van  

Welzijnszorg.  

De catechisten hadden cakes gebakken,  

perfect voor bij een zondags kopje koffie. 

De kaartjes werden klaargezet…  

Ook de klaprozen die op 11 november  

onze kerk versierden werden verkocht. 

 

In totaal haalden we maar liefst  

418 euro en 17 cent op! 

Bedankt iedereen! 
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LAAT ONS ALSTUBLIEFT EEN  

BEETJE ONGELUKKIG ZIJN 

We hadden er lang naar uitgekeken, maar donderdag 13 december was het  

eindelijk de lang verwachte dag waarop Prof. Dr. Dirk De Wachter naar onze 

kerk kwam om er een lezing te geven met de titel:  

“LAAT ONS ALSTUBLIEFT EEN BEETJE ONGELUKKIG ZIJN”. 

Vanuit welke hoek of kant je 

ook keek,  

bijna alle stoelen waren bezet. 

 

Vele mensen kwamen vol ver-

wachting luisteren naar zijn 

verhaal. 

 

Een uur lang hield hij zijn pleidooi op een warme, verstaanbare en duidelijke manier. 

Het was muisstil in de kerk. 

Daarna werd er nog lang nagepraat door vele mensen. 

Een geslaagde avond in deze tijd van vol verwachting uitkijken naar het Licht. 

Bedankt mijnheer De Wachter, wij zijn met een goed gevoel naar huis gegaan. 

We willen jullie hier nog enkele reacties weergeven van mensen die erbij waren. 

Het was méér dan goed 

Het had langer mogen duren 

Geen show, wel inhoud 

Meer van deze activiteiten in onze kerk graag 
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EERSTE COMMUNIE: EEN KIND IS GEBOREN 

15 december: een blij weerzien met al onze eerstecommunicanten. De kinderen kijken steeds uit naar onze 

samenkomsten en zijn dan ook in opperste stemming om er weer een fijne middag van te maken. 

Deze middag staat in het teken van Kerstmis.  

Veerle vertelt het mooie verhaal van de heilige familie.  

De kinderen luisteren stil en geboeid.  

Na het verhaal mogen de kinderen kiezen hoe ze dit verwerken: tekenen, knutselen, kijken in kinderbijbels 

of boeken met het kerstverhaal, spelen met de figuren van het verhaal.  

Er wordt afgesloten met een kleine viering. 

We bereiden ons ook al stilaan 

voor op onze viering van 19 mei. 

 

 We versieren ons kaftje in het 

teken van het jaarthema ‘Jezus 

gaat mee’. 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent december18 Pagina  7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EERSTE COMMUNIE: EEN KIND IS GEBOREN (2) 

 

Tenslotte oefenen we ons lied voor het sterzingen.  

Dat gaat door op zaterdag 5 januari tussen 14 en 16 uur.  

We zingen dan ten voordele van ons project: ‘de voedselbank’.  

Wij hopen dat jullie ons die middag gul zullen onthalen. 

Na een korte pauze maken 

we kennis met meneer 

Verdoodt die samen met 

ons zal vieren op 19 mei. 
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Zondag 16 december stond de viering in het teken van de campagne van Welzijnszorg:  
1 op 5 kinderen loopt in de buitenbaan'. 

 
Er was ook een gastspreker die een persoonlijke getuigenis kwam brengen over het thema. 

 
Manuella vertelde dat ze door een heel moeilijke periode is gegaan,  

maar dat er licht aan het eind van de tunnel is. 

 
Ze vertelde ook over de fijne vakanties die Stapke in de Wereld organiseerde en  

waar haar zoon zoveel plezier had. 
 

Stapke in de Wereld is een Welzijnsschakel uit Herent die dankzij vele vrijwilligers  

vakanties organiseert voor kinderen uit gezinnen met een beperkt budget. 
 

Enkele jaren geleden werd de organisatie toegelicht in de viering in Herent.  

Twee weken geleden kwam Manuella vanuit haar concrete ervaring vertellen dat Stapke in de Wereld  
niet alleen voor haar en haar zoon een echte meerwaarde is,  

maar voor meerdere gezinnen in Herent. 
 

Ondertussen is ze zelf ook in de organisatie gestapt,  

en helpt ze concreet mee met de kampen en met de werving van werkingsmiddelen. 
 

Deze getuigenis illustreerde dat niet alleen haar zoon van deze vakantie geniet,  
maar dat zij zelf ook energie krijgt van haar betrokkenheid in deze kleinschalige organisatie en er 

- terecht -  

heel fier over is. 
 

Het was een hartverwarmend verhaal in deze Kerstperiode.  
We wensen Manuella nog veel succes in Stapke in de Wereld,  

en danken haar van harte voor haar getuigenis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 DECEMBER: VIERING WZZ 
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VERHALEN AAN HET HAARDVUUR 

 

Op zaterdag 22 december, de eerste dag van de kerstvakantie, waren alle 

kleuters, kinderen en jongeren welkom op onze jaarlijkse ontspannende en 

ontmoetende verhalennamiddag.  

We makten het supergezellig met lichtjes en kaarsen. En dan luisteren de kin-

deren in een hechte kring naar waarden-volle verhalen uit alle windstreken en 

culturen. 

We hadden een programma uitgewerkt voor groot en klein zodat iedereen  

optimaal kon genieten van deze namiddag. 

We verzamelden al-

len op de speelplaats 

van  De Kraal. 

Na een woordje uit-

leg ging ieder groep-

je aan de slag. 

De grootsten luisterden geboeid naar het Godly Play verhaal dat onze  

eigen Veerle weeral voortreffelijk verwoordde. 

 Het was  

muisstil. 

 

Je kon een speld 

horen vallen. 

 

Dat zegt genoeg. 
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VERHALEN AAN HET HAARDVUUR (2) 

Ondertussen werd er bij de “jongeren” stevig geknutseld... 

...en aandachtig geluisterd naar verhalen die Annemie vertelde 
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VERHALEN AAN HET HAARDVUUR (3) 

En dan was het veel te snel tijd om af te ronden. 

Maar helemaal gedaan was het feest nog niet. 

Integendeel. 

Samen met de papa’s en de mama’s (of grootouders) werd er nog heerlijk gesmuld van geroosterde  

marshmallows en lekkere warme chocomelk. 

Een kersfeest is geen kerstfeest als er niet gezongen wordt.  

Onder deskundige muzikale begeleiding van Mark en vakkundig gedirigeerd door Juf Els sloten we deze  

geslaagde haardvuurnamiddag af met enkele traditionele kerstliedjes. 

We kijken nu al uit naar volgend jaar. 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

 

Omdat we onze kerk zo ruim mogelijk willen openstellen voor iedereen die op zoek is naar innerlijke rust, 

verbondenheid, zingeving,… organiseert vzw De Grondmelodie 8 samenkomsten in onze kerk. 
Hieronder vind je alle nodige informatie 

Mindful leven 
Vertragen – Verstillen – Verinnerlijken – Verbinden 

 

Hoe komt het dat sommige mensen in de drukte van het leven het hoofd boven water kunnen hou-
den en dat anderen aan de maalstroom ten onder gaan? 

Wat verklaart dat de enen telkens weer meegesleurd worden door de verwachtingen en ‘moetens’ 
van onze prestatiemaatschappij en dat anderen vanuit een innerlijke rust en ruimte kunnen zijn en 
bewust kunnen kiezen hoe het leven te leven? 

Waarom kunnen sommigen in steeds grotere verbinding met zichzelf en anderen leven terwijl ande-
ren het contact keer op keer verliezen en zo ook minder zicht hebben op de betekenis, het verband 
en de richting van het leven? 

 
Veel heeft te maken met het bewust worden, voeden en ontwikkelen van een innerlijke ruimte in 

zichzelf.  
Er zijn diverse wegen of technieken om zich van deze innerlijke ruimte bewust te worden en ze te 
laten groeien, zó dat men in het dagelijkse leven méér vanuit aandacht, rust, stilte, vrede, verbon-

denheid, mildheid en harmonie kan leven. Technieken van vertraging, verstilling, verinnerlijking en 
verbinding. Technieken die al eeuwenlang deel uit maken van spirituele en religieuze tradities, die 

hun degelijkheid en efficiëntie meer dan bewezen hebben. 
 
In deze oefenreeks van 8 samenkomsten verkennen we 8 verschillende wegen of technieken. 

Komen o.a. aan bod: ademhalings- en aandachtoefeningen; liggend, zittend en wandelend medite-
ren; mediteren met beelden (visualisaties en kunst); met verbeelding mediteren met teksten. 

 
Data: 7/2, 14/2, 20/2, 14/3, 20/3, 4/4, 25/4 en 9/5/2019, van 19.30 tot 21.30u. 
Locatie: Onze-Lieve-Vrouwkerk van Herent 

Kostprijs: 130 euro  
Uiterste datum van inschrijven: 25/1/2019 
Begeleiding: Renilde Vos – theologe met jarenlange ervaring in spirituele vorming en begeleiding 

 
Meer info? www.degrondmelodie.be 

Inschrijven? Mail renilde.vos@degrondmelodie.be of bel 0476 706958 

http://www.degrondmelodie.be
mailto:renilde.vos@degrondmelodie.be


 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent december18 Pagina  13 

 

 
GEZINSVIERING 6 JANUARI 2019: HET MOOISTE GESCHENK. 

 

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar vieren we het feest van 

de drie wijzen.  

Samen luisteren we naar een mooi ver-

haal en zoeken we naar het mooiste ge-

schenk voor het kleine kindje Jezus, maar 

ook voor elkaar.  

Kom jij mee zoeken? 

                                                        

 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA  

 

KINEDI 13 JANUARI:  

GOEDE VOORNEMENS VOOR HET NIEUWE JAAR.  

 

Bij het begin van het nieuwe jaar,  

staat ook de kinedi met haar  

nieuwjaarsbrief klaar.  

 

Wil je voor Jezus dromen iets fijn?  

Dan moet je op de kinedi zijn.  

 

Welkom op de kinedi van 13 januari,  

om 10:30u in de pastorie van Herent.  

 

Groetjes van Lies, Lisbeth, Mia en Sandra.  

 

Op zaterdag 5 januari tussen 14 en 16 uur kan je een bezoekje verwachten van de  

kinderen die op 19 mei 2019 hun Eerste Communie zullen doen. 

Zij komen sterzingen ten voordele van hun project: ‘de voedselbank’.  

Zij hopen op een gulle ontvangst. 
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(KINDER)KERSTVIERING 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na 4 weken aftellen was het dan eindelijk 25 december. 

De grote dag.   

In onze twee prachtige kerststallen stond de kribbe klaar om het  

kleine grote wonder in te leggen. 

Met vele kinderen vierden we de geboorte van Jezus. 

Hieronder geven we je en kort beeldverslag van de kinderkerstviering. 
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FAKKELTOCHT 

Op zaterdag 29 december werd er om 16 uur verza-

meld op het kerkplein voor een ondertussen tot een 

traditie uitgegroeide fakkel/zangtocht. 

Eerst gingen we naar de Persilsite waar  we samen met de 

bewoners ongeveer een half uurtje kerstliedjes zongen. 

Daarna ging de tocht verder naar Oostrem om ook 

daar ons repertoire kerstliedjes te zingen. 

We konden er nadien samen genieten van glühwein, 

soep en gebak. 

We willen iedereen 

bedanken die dit initia-

tief mee mogelijk 

maakte. 

Niet in het minst de 

bewoners en begelei-

ders van de Persilsite 

en Oostrem. 

Tot volgend jaar. 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

Kerstboodschap 2018 

Goede vrienden, de keizers van Rome dachten dat ze hun volk brood en spelen, of – wat ruimer geformuleerd 

– voedsel en amusement  moesten geven om het rustig en gehoorzaam te  houden. Over de noodzaak van het 

eerste is geen discussie, maar meer dan aan louter amusement hebben mensen nood aan gemeenschappelijke 

verhalen die hun bestaan verbinden met dat van vorige generaties. Ook vandaag nog, in een tijd van intussen 

bijna algemene geletterdheid, zijn collectieve verhalen belangrijker dan we denken, maar in  periodes waarin 

lezen en schrijven aan een kleine minderheid was voorbehouden, was de kracht van het gedeelde verhaal es-

sentieel om een gemeenschap te binden. 

Als enige van de vier evangelisten heeft Lucas aan de levensgeschiedenis van Jezus achteraf het verhaal toe-

gevoegd over de geboorte in de stal, de aankondiging door de engel met zijn hemelse heerschare en de aan-

bidding door de herders. Bij Lucas komt er, anders dan bij Mattheus, geen hoog bezoek van wijzen uit het 

Oosten, die, geleid door de ster, Jezus meteen als een koning erkenden en vereerden. Twee verschillende ver-

halen, het ene voor een Grieks-Helleens, het andere voor een joods gehoor, die wij in onze kerst- en drieko-

ningentraditie hebben samengebracht.  

De vraag of we Lucas hier zonet een historische gebeurtenis hebben horen vertellen, is dus eigenlijk niet aan 

de orde. We hoeven ons niet af te vragen of wat we gehoord hebben , waar is of niet; wat we ons wel kunnen 

afvragen, is waarom Lucas wil dat zijn tijdgenoten dit verhaal horen aan het begin van zijn evangelie. 

Wat is de goede boodschap van het verhaal van de geboorte van Jezus? 

Het antwoord kan, denk ik, alleen maar zijn dat de geboorte van elk kind het begin van iets tot dan onge-

hoords, van iets totaal nieuws kan zijn. 

Weerloosheid en ongeborgenheid, afhankelijkheid van de zorg van zijn ouders, geen onderdak om geboren te 

worden, geen zekerheid over de dag van morgen, ver van huis, de machten tegen: het was allemaal ook het 

lot van Jezus. 

Je moet een groot geloof hebben om in het kind van de kribbe het begin te zien van een leven dat de wereld 

zal veranderen, dat mensen zal bevrijden en op zal tillen uit de kleinheid van hun aardse bestaan. 

Ik denk dus dat we maar recht doen aan Lucas als we kerst beleven als het feest van het Kind, dat is: het 

feest van het nieuwe, het weerloze, het argeloze. 

Het wordt dan het sterke feest van hoop op een ander morgen dat de komst van ieder kind kan betekenen als 

het de kans krijgt om in geborgenheid en gerechtigheid op te groeien. 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

En wij moeten toegeven dat het daar vandaag op teveel plaatsen in de wereld fout gaat, om zoveel redenen, 

die alle op de een of andere manier toe te schrijven zijn aan een drang naar macht en naar altijd meer, die 

onze soort toch zo blijft teisteren. 

Vrede voor de wereld, gedeelde vrijheid voor de mensen, zorg voor de schepping zodat het kleine kan gedijen 

en de machtelozen kunnen opstaan: dat is het engagement dat kerstmis van ons vraagt. 

Laten we proberen de grootsheid van de schepping  te ervaren in de geboorte van ieder kind, waar ook ter 

wereld het geboren wordt, zelfs al is het op de vlucht naar een beter bestaan, in een gammele boot ergens 

midden op zee – en misschien zelfs vooral dan. 

Ook de Duitse dichter Rainer Maria Rilke heeft de evangelische kerstverhalen horen vertellen, en heeft ze in 

een gedicht samengebracht; hij vindt dat een kapellenloser Glaube nodig is om ze in je hart binnen te laten 

dringen, dat is een geloof dat geen kapel nodig heeft, en bij uitbreiding ook wel geen kerk met achterhaalde 

leerstellingen. Zo klinkt zijn gedicht in vertaling: 

 

Er zijn zo wonderwitte nachten 

die alle dingen zilver maken. 

Dan glinstert vaak een ster zo zacht 

alsof ze vrome herders leiden zou 

tot bij een nieuwgeboren Jezuskind. 

 

Ver en als met diamantenstof 

bestrooid lijkt beemd, lijkt vloed, 

en in de harten, droomgemoed, 

stijgt een geloof dat geen kapel behoeft, 

maar zacht zijn wonder doet. 

 

Geen romantische kerstidylle noch een versteend geloof dus, maar daadkracht en engagement voor de meest 

kwetsbaren, ongebroken hoop voor onze ene - open - wereld en oog voor het vele goede dat daarin door men-

sen van goede wil wordt gedaan. 

Dan kunnen we elkaar de innigheid en het wonder van Kerstmis toewensen, mét de uitnodiging en de op-

dracht die dat inhoudt. 

Zalig en gelukkig Kerstfeest! 
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