
 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent januari’18 Pagina  1 

 
 
 
 
 

     

    
 

 

 

 

 

 

Nr85 
januari 

 2018 

Parochienieuwsbrief  
Onze-Lieve-Vrouw Herent 

EEN ECHTE VRIEND  
LOOPT JE NOOIT VOOR 

DE VOETEN, 
BEHALVE ALS JE DREIGT 

TE VALLEN. 
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Woensdag 3 januari trokken we — onder 

begeleiding van drie enthousiaste muzi-

kanten— met een 25-tal parochianen al 

zingend door de  

straten van Herent . 

 

 

 

Dit jaar vertrokken we om 16h30 bij Oostrem richting Bethlehem.   

Omwille van het gure weer en latere datum was de opkomst iets lager, maar de beleving was zeker even 

intensief.   

Onze drie muzikanten brachten met hun mooie muziek de juiste sfeer en ondersteuning.   

Mieke zorgde zoals ieder jaar voor de juiste toonhoogte en ritme. 

 

TOCHT VAN DE HOOP 

Met onze kerstliederen brachten we een beetje warmte en kerstsfeer naar de  

bewoners in Bethlehem. 

Het was ook voor ons hartverwarmend om te zien hoe gelukkig de bewoners waren met deze een-

voudige kerstliedjes. 
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TOCHT VAN DE HOOP (2) 

 

Daarna gingen de zangers terug richting 

Oostrem.  

 

Hier heeft het koor samen met de bewoners en 

begeleiders nog een 5 tal  

liedjes gezongen.  

 

 

De avond werd afgesloten 

met een glaasje en een  

hapje samen met de  

bewoners van Oostrem 

BEDANKT AAN ALLE DEELNEMERS.  

BEDANKT AAN DE MENSEN IN BETHLEHEM EN OOSTREM VOOR DE LEKKERE  

VERSNAPERING DIE ONS WERD AANGEBODEN.  

 

BEDANKT AAN DE WERKGROEP VOOR DE ORGANISATIE. 
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In de gezinsviering van afgelopen zondag voelden we ons als de drie wijzen uit het Oosten die op zoek gingen 
naar een pasgeboren koningskind. Ze volgden een ster, zoals het in hun dikke boeken stond.  

 

Schijnt er voor ons ook zo'n ster die de weg toont? We hebben samen gebeden dat mensen 
zo'n ster zullen zien en zullen luisteren naar de stem van wie niet sterk is, dat de vrede het 
zal winnen van de oorlog en dat ook wij op weg gaan naar het stalletje. Daar vinden wij dan 
de liefde van het kindje, de zorg van Maria en Jozef, de blijheid van de herders en de vrede 
van de engelen. 

 

De drie wijzen uit het Oosten, die naar Betlehem kwamen, zijn daar niet voor-
goed gebleven. Ze gingen weer naar huis en vertelden aan iedereen die het 
wilde horen dat er een koning geboren was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GEZINSVIERING: WIJ VOLGEN DE STER 

 

 
Kende jij al het verhaal van de zeven sterren die samen zoveel licht gaven dat deze wijze  
mannen Jozef, Maria en Jezus konden vinden?  
Want het kindje werd niet geboren in een paleis in de grote stad Jeruzalem, maar in een  
stalletje in Betlehem ... 

Let op, de volgende gezinsviering is 

niet op de eerste zondag van de 

maand, want begin februari  

vieren we lichtmis. Dat doen we met 

lichtjes in de donkere kerk.  

Daarom is de gezinsviering die ene 

keer op zaterdag 3 februari,  

om 18 uur. 

Na het Onze Vader 

kreeg iedereen van de 

misdienaars een 

mooie ster.  
Daarna werden ook wij naar huis gestuurd en 
kregen het licht van Gods vrede mee. Maar eerst 
dronken we met z'n allen een glaasje om het 
nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Wat een mooi 
einde van een fijne viering. 

Bedankt  

sjaloomband. 

Jullie waren 

zoals altijd: 

SUPER!!! 
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We vertelden het verhaal van het doopsel van Sofie en speelden het 
na, 2 keer zelfs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINEDI 

ZONDAG 14 JANUARI WAS HET FEEST IN DE KINEDI:  
SOFIE WORDT GEDOOPT.  

De familie maakt zich klaar om naar de kerk te gaan: Sofie 
heeft een wit kleed aan, mama en papa zijn blij en de pastoor 

ontvangt de familie in de kerk.  
Blije gezichten, want het is een speciale dag!  

 
"Welkom", zegt de pastoor. "Ik ben blij dat jullie naar de kerk 

komen met dit kindje.  
Welke naam heb je voor haar gekozen?”  

“Ons kindje zal Sofie heten”, zeggen papa en mama.  
“Wij willen dat Sofie wordt gedoopt tot een vriend van Jezus 

en van de mensen. “ 

Even later wordt Sofie gedoopt met water:  
"Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.   

Leef nu maar, Sofie, je bent zoals Jezus, een geliefd kind van God en een vriend van de mensen. “ 
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KINEDI(2) 

Dan neemt de pastoor een potje met fijn geurende zalf.  
Met de zalf maakt de pastoor nu een kruisje op het  

voorhoofd van Sofie.  
 

Daarmee wil hij zeggen: word sterk met de kracht van Jezus zelf. 
Word zacht en goed, met de zachtheid en de liefde van Jezus zelf. 

De papa van Sofie ontsteekt de kaars aan de vlam van 
de doopkaars.  

Het licht van Jezus schijnt nu ook voor Sofie.  

Het schijnt voor ons allemaal. 

Na de mooie  
viering,  

trekken we nog 
een familiefoto 

met de  
pastoor,  

en het feest kan 
beginnen. 
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EERSTE COMMUNIE STERZINGEN 

De zangertjes druppelen één voor één binnen.  
Ze zien er als echte koningen uit.  

Ook de ster ontbreekt niet. 
 

Maar waarom, voor wie gaan wij eigenlijk sterzingen? Die 
vraag konden de kinderen vlot beantwoorden:  

voor de kinderen in India, zodat die ook naar school kun-
nen gaan. 

 

Nu nog even ons lied inoefenen, want zonder lied geen 
sterzingen!  

 
Het klinkt nog wat stilletjes, maar ze kennen het wel. 

En met al die kennis op zak, vertrokken we enthousiast en 
belden aan bij het eerste huis: toch wel wat spannend! 

Zouden we iets krijgen? 

En ja hoor, we vertellen wie we zijn en voor wie we komen sterzingen, zingen ons lied dat wordt ont-
haald op een klein applaus en de eerste centjes zitten in onze doos. Dank je wel, lieve mensen.  

En zo gingen we verder. Telkens kregen we een applausje (soms zelfs al een beetje te vroeg, na 
twee strofen al, terwijl ons lied drie strofen heeft) en een centje.  

Fantastisch! Dank je wel, lieve mensen, voor jullie vrijgevigheid.  

Tegen vier uur kwamen we met al de groepjes samen in de kerk. Er was zelfs een groepje bij van 
oudere kinderen. Zij waren, net als hun broer of zus die hun eerste communie doen, ook op stap ge-

gaan en kwamen hun opbrengst afgeven voor ons project. 

In de kerk wachtten de ouders, broertjes en zusjes ons op. De kinderen vertelden over hun fijne mid-
dag. We vertelden samen nog eens het verhaal van de drie koningen en zongen allemaal samen nog 

eens ons lied. 

De middag sloten we af met een bekertje warme chocomelk en een wafel. 

We haalden allemaal samen 1057.37 euro op.  
Een mooi bedrag ! 
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Woensdag 14 februari begint  de vasten. 
Dit jaar organiseert onze parochie samen met het jeugdhuis De Molotov, 11.11.11, de Herentse Jeugd-

raad en Natuurpunt Herent en met medewerking van Curieus Herent, KWB Herent en Transitie Herent  een 
eerste editie van 40 dagen zonder. 

 
We nodigen je graag uit op onze kick-off op dinsdagavond 13 februari om 17 uur  

(je vindt alle gegevens hieronder). 
 

We hopen jullie hier allemaal te ontmoeten om zo samen aan deze 40-dagentijd te beginnen!!! 

 
Heb jij al gekozen?  

Ga je voor 40 dagen zonder alcohol, 40 dagen zonder vlees, of misschien 40 dagen zonder klagen? 

Wat je ook kiest, we gaan er samen voor.  

 

Op de vooravond van de vastenperiode (vette dinsdag) komen we samen in Jeugdhuis De Molotov.  

Maak je voornemen kenbaar op onze inspiratiemuur en moedig elkaar aan bij een  

lekkere mocktail of warme veggie soep.  

 

We starten vanaf 17 uur.  

Iedereen welkom! 

 

Meld je zeker ook aan bij de community op facebook en je krijgt dagelijks een leuke tip van ons mee. 

https://www.facebook.com/Herentse-dagen-zonder-172676343502377/?pnref=story 

   40 DAGEN ZONDER 
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Januari is een belangrijke maand in de voorbereiding op het vormsel. De vormelingen geven hun naam op en 
laten het aan heel de gemeenschap weten: ‘Wij zetten onze naam onder Gods plan! Wij zullen in mei ons 
vormsel doen!’.  

Zo een beslissing wordt niet licht genomen.  Daar werd over nagedacht en hard aan gewerkt.  Tijdens de ca-
techesebijeenkomst in de catechesegezinnen stond dan ook heel wat op het programma.   

PLAN VORMSEL – “ZET JIJ JE NAAM ONDER  
GODS PLAN?” 

EEN VERSLAGJE VAN HET GROEPJE VAN CATECHISTE LISBETH 

“Elk catechesemoment komen we een stapje dichter bij ons vormsel en wordt het plan, ons plan, Gods plan 
voor de wereld een stukje duidelijker.  

Vandaag hebben we ons voorbereid op onze naamopgave. We hebben allemaal een naam gekregen, maar 
wat betekent onze naam eigenlijk? Waarom hebben we deze naam gekregen? Past die bij ons?  

En ja, die antwoorden hadden de kinderen mee: mijn naam betekent “President”, ik ben 
“schaapsherder” (he, wie kent een verhaal van Jezus over een herder?), ik kom uit Adria en mijn patroon-
heilige Adrianus was een gemartelde Romeinse officier, ik ben de Koning van de Everzwijnen, maar mijn 
naam staat voor moed, kracht en ja, dat past zeker bij mij, en ik, mijn naam betekent tweeling en ik ben 
deel van een tweeling (toevallig?!). Nog veel meer kwamen we te weten.  

Maar waarom hebben we een naam? Die maakt ons uniek, hoort bij ons en zo kunnen anderen ons roepen. 
Ook Jezus roept ons. En dat voelen we. Met kleine dingen kunnen we dat al tonen. De kinderen gaven zelf 
volgende voorbeelden: door dankbaar te zijn voor wat we meegekregen hebben, door kerstliederen te gaan 
spelen voor ouderlingen in een rusthuis, door onze ouders te helpen en daarmee geld te verdienen voor de 
rode-neuzenactie, door ons nieuwjaarsgeld weg te geven aan een goed doel, … en ja, dat voelt goed: men-
sen blij maken, is leuk.   

En durven we kleur bekennen? Durven we voor iedereen uit te spreken dat we Jezus’weg willen gaan? Er 
werd wel toegegeven dat dit toch niet altijd even gemakkelijk is, maar toch willen we ervoor gaan: we willen 
mee bouwen aan Gods plan. We willen vrede, geen ruzies, zieke en zwakke mensen helpen, een wereld 
zonder macht en geld, zorg dragen voor de natuur, elke dag blij en dankbaar zijn, … Sommigen droomden 
zelfs van een wereld zonder geld, waar er voor iedereen genoeg is en er geen strijd is om macht en rijkdom.  

Gelukkig staan we er niet alleen voor om te kiezen voor Gods plan. Onze geloofsgenoten gaan ons daar on-
der meer bij helpen. En vandaag was ook de dag dat we het antwoord van onze geloofsgenoten konden 
lezen en ja, daar werden we wel een beetje stil van: wat een mooie woorden, ontvingen we. “Jij kan altijd 
bij mij terecht”, “ik was er al bij je doopsel en nu bij de volgende grote stap naar een gelovige jongen wil ik 
er zeker ook bij zijn”, “ik wil je op weg zetten naar een persoon met mooie waarden”, … Dankjewel, geloofs-
genoten!  

Een stapje dichter bij ons vormsel: ja, we durven en dat zullen we in de viering bewijzen, met onze naam-
opgave. Maar wat is het vormsel eigenlijk? Een sacrament, en welke zijn de andere sacramenten? Het vorm-
sel heeft een aantal krachtige symbolen: de handoplegging, de zalving en de bezegeling. We kozen er elk 
eentje uit en maakten hiervan een mooie tekening dat later een hangertje zal worden.  

We bereidden de sjaloomviering nog voor, en zo vloog deze catechese alweer om. Nu begrijp ik nog beter 
wat echt geloven voor mij betekent, zei iemand van het groepje tot slot. Mooi toch, he!?” 
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BIJEENKOMST MET GELOOFSGENOTEN: JE VORMSEL HOE DOE JE DAT? 

Zoals we konden lezen in het verslagje van Lisbeths groepje staan onze vormelingen er niet alleen voor bij de 
voorbereiding van hun vormsel. Hun geloofsgenoten staan hen bij en zullen er ook bij zijn als de vormelingen 
op 5 mei gevormd worden.  

Gevormd worden doe je niet zomaar. Je moet je er goed op voorbereiden. Je moet ook weten wat er op de 
dag van het vormsel staat te gebeuren en wat er van je verwacht wordt. 

Daarom gingen de vormelingen samen met hun geloofsgenoten ‘op cursus’ bij Pastoor Patrick.  Pastoor Patrick 
is ook onze deken en hij heeft al honderden vormelingen gevormd.  Van zo een ervaringsdeskundige kan je 
heel wat opsteken.  

Zaterdag 20 januari om 16 uur verzamelden vormelingen, geloofsgenoten en catechisten in de Onze Lieve 
Vrouwkerk om samen met Pastoor Patrick te leren over het vormsel, een van de zeven sacramenten. 

PLAN VORMSEL – “ZET JIJ JE NAAM ONDER  
GODS PLAN?” (2) 

Een sacrament wat is dat ook weer? Pastoor Pa-
trick omschreef het als … een zoen van God! Een 
kus? Daar hoorde wat meer uitleg bij, maar in fei-
te is het zeer eenvoudig. Een zoen geef je aan ie-
mand wanneer je hem wil laten weten dat je hem 
graag ziet. Zo is het ook met de sacramenten. Op 
belangrijke momenten in ons gelovig leven geeft 
God ons zo een kus’. Zo laat Hij ons weten dat Hij 
er voor ons is en dat Hij ons graag ziet.  

Voor het eerste sacrament nam Pastoor Patrick ons allemaal terug mee naar het moment dat we ge-
doopt werden. Met ons doopsel werden we opgenomen in de grote familie van God. Toen waren er ook 
mensen bij die naast ons stonden, die ons – vaak letterlijk – droegen, die voor ons zorgden. Deze men-
sen - onze ouders, onze peter en meter – beloofden voor God om altijd voor ons te zorgen.  Ze beloof-
den ook om ons op te voeden naar het voorbeeld van Jezus. De eerst kus was dus een kus van God. 
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Een tweede belangrijk sacrament is de eucharistie. Jezus leerde ons alles over breken en delen en symboli-
seerde dat in het sacrament van de eucharistie (brood en wijn).  Bij elke viering mogen we hier weer kracht 
ontvangen. We denken aan God en aan Jezus. Maar God en Jezus zijn niet alleen. Neen, er zijn er drie: de Va-
der, de Zoon en de Heilige Geest. Natuurlijk mag ook een kus van de Heilige Geest niet ontbreken en die kus 
dat is het vormsel! Met chrisma worden we gezegend ‘het zegel van de Heilige Geest’ of eenvoudig gezegd, 
een zoen van de Heilige Geest. Een zoen om vol overtuiging te kunnen verder stappen in je gelovig leven.  

Bij dit grote moment rekenen we op de geloofsgenoten om er voor ons te zijn.  Om mee de weg te gaan en 
op 5 mei ook letterlijk mee te gaan, heel de kerk door tot bij de vormheer.  Daarom moeten we op onze ge-
loofsgenoten kunnen vertrouwen.  

Pastoor Patrick polste dan ook of de geloofsgenoten wel klaar waren om hun vormeling bij te staan.  Vele ge-
loofsgenoten kregen alvast bonuspunten voor hun kennis maar vooral voor hun grote liefde voor hun vorme-
ling.  Liefhebben is het belangrijkste gebod. Ook voor een geloofsgenoot.  

Enkele vormelingen mochten samen met hun geloofsgenoten al eens ‘oefenen’ en kennismaken met de han-
delingen die bij het vormselsacrament horen. Zij werden als voorbeeld even ‘gevormd’.  Zo kon iedereen in de 
kerk ook zien hoe het er op 5 mei aan toe zal gaan.  Een voorbereide vormeling, een voorbereide geloofsge-
noot telt voor twee! 

Na de ‘cursus’ van Pastoor Patrick overlegden de vormelingen en geloofsgenoten met de catechisten over wat 
er nog allemaal staat te gebeuren: een geloofswerkje maken samen met je geloofsgenoot, op vormselweek-
end en dan de grote dag van het vormsel.  Een hele klus voor onze vormelingen maar gelukkig gaan er erva-
ren mensen met hen mee.  

PLAN VORMSEL – “ZET JIJ JE NAAM ONDER  
GODS PLAN?” (3) 
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’s Avonds in de sjaloomviering gaven onze vormelingen dan ook vol vertrouwen hun naam op. Zij zetten hun 
naam onder Gods plan. Zij willen meewerken aan Gods plan voor deze wereld.  Ze zijn er bijna klaar voor, bij-
na klaar om gevormd te worden op 5 mei. 
 

 
 

 PLAN VORMSEL – “ZET JIJ JE NAAM ONDER  
GODS PLAN?” (4) 
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PLAN VORMSEL – “ZET JIJ JE NAAM ONDER  
GODS PLAN?” (5) 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

LICHTMISVIERING 

Ook dit jaar worden al de kinderen die in het afgelopen 

jaar gedoopt werden uitgenodigd om nog eens samen 

te vieren en hun doopkruisje mee naar huis te nemen.  

Alle gezinnen zijn welkom om 

mee het licht te vieren en de 

zegen voor hun kinderen te 

vragen. We vieren dit samen 

op zaterdagavond  

3 februari om 18 uur.  

ASWOENSDAGVIERING 

Woensdagavond 14 februari om 20 uur 

vieren we tijdens de aswoensdagviering 

het begin van de vastentijd. 

We nodigen jullie allemaal uit om samen 

met ons dit sterk 

moment in verbon-

denheid met elkaar 

te komen vieren. 

We willen jullie nu alvast vragen om 15 april met 

stip in je agenda te  

noteren. 

 

We vieren dan  

samen op het  

kerkplein het einde van de restauratiewerken aan 

onze kerk. 

 

SAVE THE DATE !! 

 

KINEDI FEBRUARI 

 

Jezus geneest de melaatse.  

Kom en luister mee naar zijn verhaal. 

Welkom in de pastorie op  
11 februari om 10.30u. 

 
Lieve groetjes, 

Lies, Lisbeth, Mia, Sandra 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

Mijn wens is dat je minstens elke dag... 
één fijn moment mag beleven, 

een ontmoeting,  
een lach,  

een uitgestoken hand,  
een blik vol begrip, 

iets schoons,  
iets goeds,  

iemand in wie je vertrouwen stelt, 
iets dat je boeit,  

iets waarbij je herademt,  
opnieuw moed krijgt, 

waarbij je gaat zingen,  
danken en durven, 

iets dat je stil maakt,  
iets dat je ontroert,  

iets dat je bidden doet. 
 

Mijn wens is... 
dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent, 

in wie je vertrouwen stelt,  
bij wie je thuis kunt zijn. 

 
Mijn wens is... 

dat je minstens één mens gelukkig mag maken, 
door je verschijning,  

je spreken,  
je luisteren en je goedheid,  

je aanwezigheid,  
je vriendschap... 
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