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   GEZINSVIERING 6 JANUARI 

                JIJ BENT HET MOOISTE GESCHENK. 
  
In de gezinsviering op 6 januari, de dag waarop we Driekoningen vieren, ont-

dekten we dat we geen dure geschenken hoeven te geven – geen wierook en 
mirre of goud – want wij zijn allemaal het mooiste geschenk voor elkaar. Als jij 
je door het kindje Jezus laat raken, dan weet je wat je kunt doen en hoe je 

kunt leven.  
  

We luisterden naar het prachtige verhaal van Irenus, de zoon van koning 
Balthasar. Toen de koning de ster begon te volgen om de pasgeboren ko-
ning te vinden, ging Irenus hem achterna. Hij nam geschenken mee om 

aan die kleine koning te geven, maar onderweg deelde hij ze uit. Een ver-
drietig meisje kreeg zijn bal, een oude man kreeg zijn boek en een zieke 

jongen kreeg zijn hondje. Toen de ster bleef stilstaan, vielen haar stralen 
niet op een paleis, maar op een huisje. Irenus ging binnen, met lege han-
den. Maar dat vonden Maria en Jozef niet erg, want hij wat hij onderweg 

voor anderen gedaan had, was het mooiste geschenk voor hun kindje. 
 
Wij kunnen een geschenk zijn voor de mensen rondom ons wanneer 

we hen blij maken of hen troosten, wanneer we snel sorry zeggen en 
veel om onze vrienden geven. Wat 

een geluk als jij zo wordt, want dan 
breng je God bij de mensen. Dan 
word jij een geschenk en vinden wij 

het fijn om bij jou te zijn. Tijdens de 
offerande kregen alle kinderen een 

blaadje waar een cadeautje op gete-
kend was. Op het blaadje schreven ze 
of tekenden ze hoe zij een geschenk konden zijn voor iemand bijzonder. 

 
 
 

 
 

Natuurlijk zongen we veel fijne liedjes in de viering,  
onder meer van 'Kling klokjes, klingelingeling',  
want het mocht nog wat Kerstmis zijn in ons hart.  

 
 

 
 
 

 
 

 
Na de viering nog een drankje voor alle aanwezigen.  
Extra feestelijk dit keer, om te taosten op het nieuwe jaar – want we hadden net tevoren toch ook naar 

een nieuwjaarsbrief geluisterd! 
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EC HERENT GING STERZINGEN. 

 

 

Op zaterdag 5 januari liepen de straten van Herent vol sterzangertjes.  

De kinderen van de eerste communie gingen van deur tot deur  

ten voordele van de voedselbank.  

 

 

 

 

 

                       Ze zongen:  

“Wij zijn de drie wijzen, we komen van ver.  

We zoeken het Kind, ja, we volgen de ster.” 

 

 

 

 

 

 

 

Samen haalden ze 1073 euro op.  

Hierdoor zullen veel mensen het weer een beetje beter hebben.  

Dankjewel voor jullie gulle gift. 

 

Alle groepjes sloten samen de namiddag af in de kerk.  

Daar stonden ze even stil bij de geschenken van de drie koningen en het geschenk dat de kinderen zelf  

verzamelden. 

 

Na dit werk hadden ze een lekkere wafel en een drankje verdiend.  

Volgende bijeenkomst is op zaterdag 2 februari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    STERZINGEN 
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Met Nieuwjaar werden veel nieuwjaarsbrieven geschreven, beste wensen, beloftes en dikke knuffels werden 

uitgedeeld.  
 

Dit jaar wilden we ook een nieuwjaarsbrief schrijven voor Jezus, want ook Hem willen we veel beloven.  
Maar wat beloof je aan Jezus?  
Dat is nog niet zo gemakkelijk!  

 
 
Dus eerst dachten we na over wat Jezus ons met zijn verha-

len wilde leren.  
Maar welke verhalen zijn dat ook weer?  

Gelukkig vonden we samen een hele hoop verhalen!  
Het verhaal van de vijf broden, het verhaal van het schaap, 
de genezing van de lamme, de blinde, de dove,…  

Dat goten we dan allemaal in een leuke nieuwjaarsbrief.  
 

We waren zo druk bezig dat we bijna te laat waren in de  
viering!  
 

 

 

KINEDI 13 JANUARI 2019 

Lieve Jezus,  

 
Ook dit nieuwe jaar  

hebben we onze wensen voor je klaar.  
Groot of klein, rijk of arm,  

je maakt onze wereld warm.  

Vrede voor iedereen, zeggen we in koor,  
daar doen we alvast ons best voor.  

Ook al zijn we nu nog zo klein,  
samen kunnen we ook sterk zijn.  

Op aarde zijn we met velen,  

we proberen dus goed te delen.  
We zijn nu wel niet aan het zingen  

maar willen wel opkomen voor goede dingen.  

We willen elkaar graag zien,  
en geven elkaar dus 10 op 10!  

Als het eens niet lukt, zo even,  
dan leren we elkaar te vergeven.  

We geven je een dikke zoen  

en beloven echt ons best te doen.  
 

Herent, 13 januari 

Naast de originele nieuwjaarsbrief van de 

kinderen hieronder, geven we je hiernaast 

ook de getikte versie ervan. 

Zo zijn we zeker dat hun wensen voor  

ieder van jullie goed leesbaar zijn. 
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Je kunt in een mum van tijd bij een groep mensen op bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie een heftige  
discussie uitlokken als je opwerpt dat er iets moet gebeuren met een of ander kerkgebouw dat grotendeels 
leeg staat. Soms lijkt het erop dat juist mensen die niet in de kerk komen, het meeste waarde hechten aan 

het openhouden van kerken. Maar er zijn ook parochianen die zich met onvermoed vuur schrap zetten om  
de sluiting van ‘hun’ kerk te beletten. 

 
Kerken zijn zoveel meer dan de bakstenen en zuilen waaruit ze bestaan. Meer ook dan de kunstschatten, 
echte en vermeende, die ze herbergen. Het zijn voor veel mensen plekken van herinnering aan  

onvergetelijke momenten: doopsels, communievieringen, huwelijken en begrafenissen. Of gewoon de  
vertrouwdheid van een stadsgezicht. Of de mogelijkheid dat je er kunt binnengaan, zomaar, om even  

tot rust te komen (al neemt die mogelijkheid overal af). 
 
Het bevreemdt mij als ik zie hoe een kerk een hotel of een restaurant is geworden, een markthal of een 

boekhandel. Al ervaar ik dan meestal ook dat zo’n plek juist door de bijzondere architectuur een ontmoe-
tingsruimte kan worden in een heel andere vorm. 

In onze stadsbuurt zijn er weinig plekken waar mensen op een informele en niet-commerciële manier  
kunnen samenkomen. En ons klimaat leent er zich grote stukken van het jaar niet toe om langere tijd  
buiten te gaan zitten. Soms laat ik dan mijn oog vallen op een van de vele kerken in onze straten.  

Die gebouwen zijn helaas steeds minder vaak open om heel begrijpelijke redenen: als er geen toezicht is, 
kan één mens met slechte bedoelingen veel moois bederven voor honderden anderen. 
 

Maar stel je voor dat we in sommige kerken achteraan een koffie- en theehoek zouden maken, opengehou-
den door vrijwilligers uit de buurt, met drankjes aan democratische prijzen en wat afgedankte zetels en  

stoelen. Een ruimte waar kleine kinderen ook als het regent eens voluit kunnen rennen.  
Wat zou daar veel moois kunnen groeien. En de vieringen zouden op de gewone momenten net zoals  
anders kunnen doorgaan. 

 
Andere kerken kunnen stilteplekken worden of nog iets helemaal anders. We hebben nooit genoeg publieke 

ruimte, nu we met zovelen samenwonen op zo’n kleine plek. Hoe meer we met elkaar in gesprek kunnen  
treden, hoe beter. Wie weet wat we dan in elkaar en in de kerk nog kunnen ontdekken. 
 

 
 
En dan denk ik weer aan die gouden uitspraak van 

Gustav Mahler:  
‘Traditie is niet het vereren van as, maar het 

doorgeven van vuur.’ 
 
 

 

Kerknet, 12 januari 2019 

LEGE EN VOLLE KERKEN 

Hieronder vind je een mooie, inspirerende tekst van Kolet Janssen  

“LEGE EN VOLLE KERKEN” 

Deze werd op 12 januari 2019 gepubliceerd op Kerknet 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/blog/lege-en-volle-kerken
https://www.koletjanssen.be/blog/lege-en-volle-kerken/
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EEN DIKKE DANK JE WEL 

Kerstmis is dan  

ondertussen wel al 

méér dan maand 

voorbij,  

maar toch willen we 

hier nog even  onze 

twee prachtige  

kerstallen in de  

kijker zetten. 

De kerststal in onze kerk (hierboven) was helemaal ge-restyled. 

Een verandering die door iedereen werd gesmaakt. 

 

De kerststal die buiten stond (hieronder) was zoals ieder jaar ook weer een andere versie.  

Prachtig om te zien 

DANK JE WEL IEDEREEN 

DIE OP WELKE MANIER 

DAN OOK HEEFT BIJGE-

DRAGEN OM VAN DEZE 

KERSTEDITIE EEN 

PRACHTIGE, ONVERGE-

TELIJKE EN “WARME” 

PERIODE TE MAKEN. 
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 ORGANISTEN 

We hebben er sinds kort 2 organisten bij.  

We stellen hieronder graag de “nieuwe“ en “oude” gezichten aan jullie voor. 

Bedankt dat jullie je steentje willen bijdragen aan de instandhouding van  

onze zingende parochie. 

Onder jullie deskundige muzikale begeleiding kan het alleen maar nog beter worden. 

Michel Dumalin 

Mark Joly 

Pol Smout 

Serge Vanhoffelen 
Lisbeth Claeys 

Hendrik Deboutte 
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Jullie geven heel gul aan de Voedselbank en daar zijn we heel dankbaar voor.  

Misschien vraag je je af… waarmee kan ik de mensen een plezier doen? 

 

 

Niet bederfbare producten (dus geen vers fruit, brood, zuivel, verse vis, vers vlees,…), in een gesloten ver-

pakking.  

 

 

 

Er is veel vraag naar olie, allerlei soorten:  

olijfolie, zonnebloemolie, frituurolie,…  

 

 

 

 

Ook groenten en fruit in blik zijn heel gewild:  

denk aan erwtjes en worteltjes, tomaten,  

ananas, bonen,…   

 

 

 

 

 

De volwassenen drinken graag oploskoffie en de  

kinderen hebben graag koekjes of een snoepje.  

 

 

 

 

 

En iedereen houdt van een lekkere boterham  

 

 

                                        met confituur     of met choco.  

 

 

 
 

WARME OPROEP VOOR VOEDSELBANK 

 

 

Kijk je nog eens extra naar de vervaldatum?  

 

Vervallen producten, zelfs maar 1 dag over datum, mag de voedselbank  

niet meer weggeven.  
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DE OPDRACHT VAN DE HEER 

Lichtmisviering 2 februari om 18 uur in de O.L.-Vrouwkerk van Herent 

 

Ook dit jaar worden ouders die sinds de vorige lichtmisviering hun kindje lieten dopen  

uitgenodigd op onze lichtmisviering van  

zaterdag 2 februari om 18 uur in de parochiekerk van Herent. 

 

Uiteraard verwachten wij ook hun (pas gedoopt) kindje en mogelijke andere kinderen in het gezin.  

Ook meters en peters, oma’s en opa’s, nonkels en tantes zijn vanzelfsprekend welkom!  
Deze viering is volledig op maat van (jonge) kinderen, voel je dus zeker welkom! 

 
Aan het einde van deze viering kunnen de ouders het  

speciale kruisje met de naam van uw kindje mee naar huis nemen. 

 

Jezus, visser van mensen. 

Kinedi 10 februari 2019 

 
 

Als Jezus je roept, 
ga je dan mee? 

 
Ontdek wat 

“meegaan met Jezus” 
echt betekent 

tijdens de kindernevendienst 

op zondag 10 februari, 
om 10:30u 

in de pastorie. 

 
Tot dan! 

 
Mia, Sandra, Lies, Lisbeth 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

 

Hoe liefde toekomst zoekt, 

is in jou afgebeeld. 

Dat jij moge groeien 

als spoorzoeker van de nieuwe tijd 

waarin ooit liefde 

blijvend zal regeren. 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent januari ‘19 Pagina  10 

 

 

 

IK DURF GROEIEN – BIJEENKOMST MET DE GELOOFSGENOTEN 
 

De vormelingen kwamen dit keer heel trots binnen voor de cateche-
sebijeenkomst, want ze hadden allemaal een werkje gemaakt over de 
betekenis van hun naam. Ze hadden ook aan papa en mama ge-

vraagd waarom zij net díe naam voor hen gekozen hadden en konden 
daarover vertellen. Als mensen je nodig hebben, roepen ze je met je 
naam. En als je iets beloofd hebt, dan kan je je naam eronder zetten. 

Je naam is ook belangrijk bij sommige sacramenten: "Anna, ik doop 
je in de naam des Vaders..." of "Seppe, ontvang het zegel van de 

Heilige Geest." 
 
 

We hebben tijdens de bijeenkomst gepraat over de sacramenten, vooral over het vormsel, en over de symbo-
len die daarbij gebruikt worden: handen, olie, een kruisje en een duif, of vurige vlammen om de Heilige Geest 

voor te stellen. Om ze niet meer te vergeten maakte iedereen een hangertje van zo'n symbool, met zijn of haar 
naam erop. 

 

 
 

Die zaterdag kwamen de vormelingen na de middag met hun 
geloofsgenoot naar de kerk.  
Daar vertelde pastoor Patrick aan de hand van enkele film-

fragmenten nog meer over het doopsel,  
de communie en het vormsel.  
Hij legde goed uit wat er in de vormselviering op 25 mei zal 

gebeuren.  
 

 
 
 

 
 

 
 
We sloten de dag samen af met een belangrijke viering, 

waarin de vormelingen hun naam opgaven. Iedereen 
mocht het horen dat zij gevormd willen worden. De ou-
ders en de geloofsgenoten in de kerk beloofden om hen 

daarbij te steunen, want geloven, dat doe je niet alleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORMSEL: ZATERDAG 26 FEBRUARI 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

 

Drie musjes 
 

Daar zitten drie musjes in ’t sneeuwwitte woud. 
Hun hartjes zijn warm en hun staartjes zijn koud. 

 

Ze slapen er onder het sneeuwwitte dek. 
De middelste mus heeft de warmste plek … 

 

Ze wachten op iets dat hun buikje vult. 
De middelste mus heeft het meeste geduld … 

 
Waarom mag die éne in ’t midden, juist hij? 

En WILLEN die andere twee wel opzij? 

 
Dat willen ze best, hoor, en weet je waarom? 

Ze zitten een poos, en dan ruilen ze om! 
 

Dan mag er een ander in ’t midden, en dus 

is elk op zijn beurt weer de middelste mus … 
 

Harriët Laurey 
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