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   GEZINSVIERING: MAAK JE DROOM WAAR 

 

 

Je voelde de lente al komen, toen we begin maart naar de kerk wandelden. De len-
te --en dus ook Pasen-- komt eraan. We kwamen samen in de gezinsviering om te 

danken en te dromen. We wilden leren hoe we een knipoog van God kunnen ont-
dekken in de mensen rondom ons. Je moet geloven in de mensen, in wat ze kun-
nen, wat ze willen en waarvan ze dromen.  

 
 
 

In het evangelie hoorden we dat ook Jezus de dingen wilde verande-
ren. Hij werd heel boos in de tempel, omdat die precies een grote 

winkel geworden was. Hij joeg de verkopers en de dieren weg, want 
de tempel moet een plaats zijn waar mensen samen komen om te 
bidden tot Zijn Vader. 

Wij dromen van een bete-
re wereld, waar alle men-

sen genoeg te eten heb-

ben, waar iedereen kan spelen en 

slapen zonder bang te zijn, waar alle 
mensen zijn zoals Jezus: zo blij als 
Hij en zo goed als Hij. Het lijkt mis-

schien dat zo'n droom nooit uit zal 
komen, maar als we onze dromen in 
Gods handen leggen, kan er een 

wonder gebeuren.  
 

 
 

 

 
 

Als we onze wereld beter willen maken, gaan we beter meteen sa-
men aan de slag. Dat zongen we ook in het lied 'De wereld is een 
toverbal': één ding dat weet iedereen, je kunt het niet alleen!  

 
 
 

In het dankgebed vroegen we dat 
God ons zou helpen om te delen 

wat we hebben, steeds opnieuw te 
vergeven en niemand uit te sluiten. Als we dat plan ook uitvoeren, zitten 
we in het spoor van God, die het allerbeste wil voor deze wereld en voor 

alle mensen.  
 

Om het niet bij dromen te laten, kreeg iedereen een kaartje mee, met 
een opdracht voor de week die kwam. Samen kunnen we buitengewone dingen doen. 
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GEZINSVIERING: MAAK JE DROOM WAAR (2) 

Omdat we in de 40-dagentijd zijn kozen we voor een “drink zonder…” 

3 smaken gepimpt water werden gesmaakt door groot en klein. 

Wie het wilde kon een receptje 

mee naar huis nemen. 

Hiernaast kan je lezen hoe je je 

water kan pimpen. 

Lekker verfrissend en gezond op 

een mooie zomerdag. 

 

GEZONDHEID !!! 
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ZE IS TERUG….. 

 

Dinsdag 13 maart werd er in de kerk een 

heel bijzonder “pakje” afgeleverd …. 

 

 

heel voorzichtig werd het  

binnengedragen…… 

 

 

en dit is het eerste dat we zagen 

Na een paar maanden is ze eindelijk terug. 

 

 

En nu staat ze weer in al haar schoonheid op 

haar vertrouwde plaats.  

Welkom terug, Maria. 

We hebben je gemist! 
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Ieder jaar probeert de SAGH (Sociale AnimatieGroep Herent) het thema van Broederlijk De-
len onder de aandacht van de Herentse bevolking te brengen. Dit gebeurt meestal onder de 

vorm van eerder kleinschalige activiteiten, bijvoorbeeld de 'Koffiestop van Broederlijk Delen' 
die de afgelopen jaren in de inkomhal van het gemeentehuis doorging. 

 

Maar af en toe pakken we het grootser aan: dit jaar organiseerden 
we immers op zaterdag 10 maart in De Kraal en in de kerk van He-
rent een heuse Kindernamiddag in het kader van Broederlijk Delen. 

En daar kwamen een 70-tal kinderen uit Herent en Winksele op af. 
Doelpubliek was de kinderen van de 1ste Communie en de Vorm-

selcatechese. 

 

In verschillende workshops 

werkten we een ganse namiddag met de kinderen rond het jaarthema 
van Broederlijk Delen: 'Help Honger de Wereld uit - Steun boerenfami-

lies in Oeganda'. 

In één van de workshops werd een heuse rapsong aangeleerd, in de 
Mik@Doe workshop werd er geknutseld, in andere workshops ging het 

over (eenzijdig) voedsel in Oeganda en volgden we Allan en zijn familie.  

 

Pastoor Patrick daagde de kinderen in een 'Ren Je Rot'-formule uit om 
zo snel mogelijk naar het juiste antwoord te spurten. 

 

Ook waren de kinderen het pu-
bliek van een professionele toneel-
groep die hen op een ludieke ma-

nier uitdaagde om na te denken 
over gezond voedsel en duur-

zaamheid. 

 

De namiddag sloten we af met een korte viering in de kerk van Herent. 

We mogen gerust stellen dat het een mooi, inspirerend en deugddoend 
evenement is geworden, en dit mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers 

die de groep enthousiaste kids in het oog hield en ze begeleidde naar de 
verschillende activiteiten.  

 

Maar ook tijdens de workshops, de inschrijvingen en de pauze hebben ze de handen uit de mouwen gestoken.                    
Dankjewel daarvoor. 

Hopelijk zien we iedereen terug op een volgende activiteit van Broederlijk Delen. 

               Groetjes van de SAGH-werkgroep. 

KINDERNAMIDDAG BROEDERLIJK DELEN 
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Ondertussen is het lente geworden.  
De natuur “staat op springen” om het mooiste en beste van zichzelf te geven. 

 

Ook de jongeren die dit jaar hun eerst communie en hun vormsel doen  
staan op springen om het beste van zichzelf te geven. 

 
 

Op zondag 29 april doen 35 jongens en meisjes hun eerste com-

munie. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Op zaterdag 5 mei zullen 40 vormelingen hun engagement uitspreken.  
   

 
 

Een plan voor de wereld 

 

Op zondag 18 maart werden 3 kindjes gedoopt en in onze geloofsgemeenschap opgenomen. 

We stellen ze graag  aan jullie voor:  
 

 
van links naar rechts:  
DYLAN 

zoontje van Bettina Van de Gaer 
en Andy Van Acker, 
 

JOZEFIEN  
dochtertje van Caroline en  

Thomas Daly-Smets, 
 
LEON  

zoontje van Stéphanie en Sven 
Gulikers-De Rechter 
 

 

 

Het was een toffe viering met veel familie van de 3 kindjes. 

WERDEN OPGENOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP 
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WE VIEREN FEEST OP 15 APRIL 

Jullie weten het ongetwijfeld al, maar we willen er je bij deze nogmaals aan herinneren  

dat de parochieploeg samen met de kerkraad op 15 april een groot feestevent organiseert om  

het einde van de restauratiewerken aan onze kerk te vieren. 
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Wat zit er in deze koffer: 

 Een bundel met theoretische achtergrond. Hierin wordt besproken hoe kinderen kunnen omgaan met rou-
wen, hoe je signalen van rouwen kan herkennen en hoe je kinderen kan helpen bij hun rouwen en hun 
emoties. 

 Een bundel met verschillende werkvormen rond omgaan met rouwen, afscheid, verdriet.  
 Een paar voorbeelden: 

gedenkhoekje  

herinneringsdoos  
een stille hoek inrichten 

fotomuur maken 
werken met muziek 
maken van troost-/zorgenpopjes 

rituelen en symboliek 
 Een bundel met teksten:  

het bijbelverhaal van Jezus en Lazarus. (uit een kinderbijbel) 
verhalen van troost 
gebeden   

gedichten 
 Een bundel ‘werken met verhalen’ met twee uitgewerkte voorbeelden 

dat is heel wat voor een kat. 

een opa om nooit te vergeten. 
 

 Een boekenlijst met de themaboeken op de verschillende scholen. 
 Een boekenlijst met een aantal themaboeken die aanwezig zijn in de bib van Herent. 
 Een paar (prenten)boeken. In elke koffer zit zeker: 

een opa om nooit te vergeten. 
de wensbloem. 

 Een cd met liedjes over rouwen en verdriet. 
 

 

 

NIEUWS VAN ONZE SCHOOLPASTOR(AAL) 

 

Een rouwkoffer op school.  

 

Dood en rouw zijn onvermijdelijk in het leven, ook bij kinderen, ook 

op school. De meeste klassen krijgen van tijd tot tijd te maken met 
verlies en verdriet, dood en rouw. Veel leerkrachten vinden het 
moeilijk met het verdriet van anderen om te gaan. Daarbij spelen 

hun eigen emoties vaak een belangrijke rol. Juist de leerkracht kan 
voor een kind in moeilijke dagen een rustbrenger zijn, een vertrou-
wenspersoon of een ankerfiguur. 

 
Daarom is er voor elke school in de Kraal een rouwkoffer uitgewerkt. 

De materialen in de koffer kunnen gebruikt worden om preventief te 
werken rond het uiten van deze gevoelens zodat de kinderen van de 
klas weten dat ze met hun gevoelens bij de klasleerkracht terecht 

kunnen. Maar ze willen vooral een leidraad zijn voor die momenten van verdriet en afscheid waarbij extra 
hulp zeer welkom is. 
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 Een praatstok: De praatstok vind je terug bij de indianen in Noord-Amerika. Ze gebruiken hem in hun 

‘talking circles’. In deze cirkel zit men samen om de gelijkwaardigheid uit te drukken. Indiaanse kinderen 

leren al van jongs af aan te luisteren. Er wordt hen respect bijgebracht voor het standpunt van de ander. 

Het motto is ‘eerst begrijpen…dan begrepen worden’. Pas als we echt luisteren zullen we anderen begrij-

pen. 

Het hanteren van de praatstok kan momenten van magie creëren in de klas. Momenten van rouw nodi-

gen uit om tijd en ruimte te maken voor elkaar en om elkaar vanuit het ‘hart’ te beluisteren. 

 

Een voorbeeld. 

 Een troostdoos/troostkoffertje. Heel vaak wordt er een troostkoffertje ingezet wanneer er iemand 
overleden is, die je nauw aan het hart ligt. Toch word je naast dit grote verdriet dagelijks geconfronteerd 
met heel wat andere verdrietjes. Meestal heb je dan ook handen te kort om de nodige hulp te bieden. 

 
Met dit troostkoffertje kan je de kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen om de ander te 

troosten. Het koffertje probeer je bij het begin van het schooljaar te introduceren. Samen bedenk je 

met de kinderen een naam voor diegene die in de loop van de week het initiatief mag nemen om te 
troosten. Het verdrietige kind mag in overleg met de ‘trooster’ iets uit de koffer kiezen. Als hij/zij 

denkt dat zijn/haar verdriet voorbij is, doet deze het voorwerp zelf weer terug in de koffer. Nog een 
extra pluspunt is dat ze een positieve bijdrage levert voor een goede groepssfeer.  

 

 
Je kan dit koffertje zelf maken voor je klas, alleen of samen met de 

kinderen.  
De inhoud kan je aanpassen  aan de leeftijd van je kinderen. 

 

 

 

NIEUWS VAN ONZE SCHOOLPASTOR(AAL) (2) 

Wanneer kan het troostkoffertje zoal bovengehaald worden: 

 
als er iemand zich heeft pijn gedaan 

ruzie met een vriendje 
als je iets niet begrijpt  
als je niet lekker in je vel zit 

als je moe bent 
als mama een weekje voor het werk naar het buitenland is 
als mama en papa ruzie gemaakt hebben 

… 
en natuurlijk bij het denken aan een overledene 

 

De invulling van de rouwkoffer is een bijeensprokkelen van ideeën uit 

allerlei handboeken, websites, nascholingen, de rouwkoffer van het VCLB

-Leuven en van de pastorale werkgroep basisonderwijs van het vicariaat. 
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PLANNINGSDAG PAROCHIEPLOEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 24 maart kwam de parochieploeg samen in de pastorie om de kalender  

van het werkjaar 2018-2019  op te stellen. 

We kunnen jullie nu al laten weten dat het weer een bijzonder boeiend en verrijkend jaar zal worden. 

We houden jullie uiteraard via deze nieuwsbrief op de hoogte van alles wat er te gebeuren staat. 

ALS JE ERGENS VOOR GAAT, 

HEB JE KANS OM TE VERLIEZEN. 

 

ALS JE ER NIET VOOR GAAT, 

HEB JE AL VERLOREN 

LAAT ER ONS OOK NU WEER 

SAMEN VOOR GAAN 
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OP WEG NAAR PASEN 

Zoals jullie in de nieuwsbrief van februari konden lezen stond de vastentijd dit 

jaar in het teken van  

“WAT IS HONGER” 

 

Met deze blikvanger (vasten: wat staat er op het menu?) gingen we op  

aswoensdag 14 februari samen op  

weg naar Pasen. 

 

Iedere week stond er een ander kernwoord op het “menubord” 

Via 

1. verbondenheid 

2. keerpunt 

3. evenwicht 

4. verbinden 

5. open breken 

bereikten we palmzondag,  

het begin van  

de Goede Week. 
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DE GOEDE WEEK 

Dinsdag 27 maart kwamen we samen in de kerk voor 

de verzoeningsviering. 

 

 

 

Het was een viering voor zoekende mensen,  

nooit helemaal af,  
nooit volledig,  

nooit helemaal de mens die we zouden kunnen zijn;  
met ons tekort komen 
 en gemiste kansen ...  

maar ook met ons geloofsvertrouwen … 
en het vertrouwen in mekaar,  

dat we samen verder kunnen!!  
 
 

Op palmzondag begon 

de Goede Week met de 

traditionele zegening 

van de (schaars gewor-

den) palmtakjes; teken 

van vruchtbaarheid. 
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DE GOEDE WEEK (2) 

 

 

Op Witte Donderdag vierden we het laatste avondmaal. 

Bij het binnenkomen stond in het midden voor het altaar een versierde 

staander met het Evangelieboek 

op. 

 
We gingen de driedaagse in met 

het loflied.  

 

Daarna luidden de klokken en 

speelde het orgel. 

 

 

De driedaagse is begonnen 

In de Goede Vrijdagviering 

luisterden we naar  

het kruiswegverhaal met zijn 

14 staties. 

Daarna brachten we eer aan 

het kruis 

1: Jezus wordt ter dood veroor-

deeld 
2: Jezus neemt het kruis op zijn 

schouders 
3: Jezus bezwijkt voor de eerste 

maal onder het kruis 

4: Jezus ontmoet zijn bedroefde 
moeder, Maria 

5: Simon van Cyrene draagt het 

kruis 
6: Veronica droogt het gezicht 

van Jezus af 

7: Jezus valt voor de tweede maal 

8: Jezus troost de wenende vrouwen 
9: Jezus valt voor de derde maal 

10: Jezus wordt van zijn kleren beroofd 
11: Jezus wordt aan het kruis genageld 

12: Jezus sterft aan het kruis 
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NIEUWS VAN DE SCHOOLPASTOR(AAL) 

Goede Vrijdagvieringen in De Kraal-Herent 

Al de klassen van de school vierden in een sfeervolle viering Pasen, sommigen in de school, anderen in de 

kerk. 

In de kerk werd in groepen per graad gevierd zodat de betrokkenheid groter was. 

De leerlingen van de eerste graad van het centrum keken en luisterden naar het lijdensverhaal van Jezus 

vanaf het moment dat hij ging bidden in de tuin op de olijfberg. Samen zongen we het gebed dat we nu nog 

altijd bidden: het Onze Vader.  

 

De grotere kinderen van Schaffelkant, Doren en Centrum stonden stil bij 

het verhaal van de kruisweg. Bij gestileerde beelden herdachten we de 

laatste dag van Jezus’ leven op aarde, maar we legden ook regelmatig de 

link met het leven van van-

daag. 

 

Net zoals Jezus werd veroordeeld, veroordelen wij wel eens kin-

deren op school door wat we zeggen of doen. 

Er zijn nu ook velen die een zwaar kruis te dragen hebben. Hoe 

kunnen wij die mensen helpen hun kruis te dragen? 

Hoe kunnen wij net als Veronica troosten? 

Wanneer willen wij het wel eens opgeven? 

Hoe kunnen wij vandaag Jezus levend houden? 

Net zoals er velen nu kaarsjes zetten op een graf of bij een foto van een overledene werden er kaarsjes ge-

zet bij het kruis van Jezus om Hem nooit te vergeten. 

Het waren fijne, ingetogen vieringen die eindigden met 

de hoopvolle boodschap dat Jezus leeft. Dat zongen 

we dan ook uit met een blij paaslied. 

Lente in de lucht en lente diep in mij:  

met Pasen maakt Jezus ons vrolijk en blij! 
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De week voor Pasen, was Jezus heel dicht bij ons, toen we herdachten dat Hij het heel moeilijk heeft gehad en 
zelfs voor ons gestorven is. Maar op Pasen vieren we dat Hij ook verrezen is en daardoor dicht bij ons geble-
ven is. Hoe kan dat? Dat kunnen mensen niet echt begrijpen. Wij weten bijvoorbeeld wel dat geboren worden 

het begin is van iets moois, maar baby's weten niet wat hen te wachten staat als ze uit de veilige buik van hun 
mama tevoorschijn komen. Zij moeten het gewoon erop wagen ... Zo zijn wij er zeker van dat er met Jezus iets 
goeds gebeurd is toen Hij gestorven is en dat Hij nu verder leeft bij God, zijn Vader, maar ook dicht bij ons. 

Natuurlijk was het geen droevige viering over doodgaan. Nee, 
we kwamen bijeen rond het vlammetje van de paaskaars dat 

ons eraan herinnert dat wij moeten leven zoals Jezus het ons 
heeft voorgedaan. We staken veertien kaarsjes aan, net zoveel 
kaarsjes als er staties zijn in de kruisweg: een vlammetje van 

hoop, een lichtje in de duisternis, een lichtje dat ons de weg 
wijst, een vlammetje dat warmte brengt aan mensen die zich 

eenzaam voelen ... Het vijftiende kaarsje was het kaarsje dat 
nieuw licht brengt, het licht van Pasen. In de geloofsbelijdenis 
beloofden we dat wij willen meedoen. Met Gods hulp zullen we 

goede mensen zijn, die andere mensen geluk brengen. 

 

 

Omdat de kinderen van het Kraalkoor met juf Mieke en meester Raf enthou-
siast zoveel mooie liedjes gezongen hadden, konden we alleen blij naar huis 
gaan.  

Zong jij net als ik onderweg nog steeds 'Gaudeamus, gaudeamus hodie'!  
Laten we vandaag blij zijn! 
 

 

 

 

 

 

HET IS PASEN 

 

In de Paaswake werd de nieuwe paaskaas ontstoken, de paaskaars die door de jongens en 
meisjes van het zesde leerjaar van de Kraal werd gekozen om een jaar lang Licht te zijn op 

onze weg. 
 

Zij kozen voor de kaars met de levensboom. De levensboom staat symbool voor wijsheid, 

bescherming, kracht, overvloed, schoonheid, en verlossing.  

Ook is de levensboom natuurlijk een symbool voor het leven zelf.  

Met zijn wortels in de aarde heeft hij contact met de wereld.  

Met zijn takken reikt hij naar de hemel.  

Hij is een bemiddelaar tussen God en mensen. 

IN DE GEZINVIERING ONTSTOKEN WE 15 KAARSJES VOOR PASEN 
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DE PAASVIERING IN BEELD 

Een overvolle kerk, veel sfeer en warmte. Dit is echt Pasen 

Jong en min-

der jong... 

 

...iedereen 

vierde mee. 
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EN DAN WAREN ER NOG DE PAASEITJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even wachten 

en dan gaat het hek 

naar de tuin open. 

 

De paaseitjes liggen 

voor het rapen. 

Voor iedereen waren er paaseitjes. 

Na de zoektocht in de tuin van de pastorie 

werd alles eerlijk verdeeld. 

 

Met veel dank aan de  

paasklokken. 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 
 
 

Wie is die man uit Nazareth? 
Een bijzonder lied over Jezus.  

Zijn leven, zijn dood, zijn opstanding,  

hebben tot op de dag van vandaag  

enorme impact.  

Klik door naar onderstaande link voor 

ons bezinningslied/filmpje van deze 

maand 

 

Man van Nazareth (HD versie) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=271&v=YVDKETzULh4
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