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Parochienieuwsbrief  
Onze-Lieve-Vrouw Herent 

De wisseling 

der seizoenen 

is een  

uurwerk 

waarin een 

koekoek 

roept als het  

lente is.  
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   VORMSELVIERING 

BOUWEN AAN GODS WERELD 

VORMSELVIERING 5 MEI 2018 

PAROCHIE HERENT 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Zaterdag 5 mei - 14 uur.  Alles is rustig in 

Herent op het kerkplein. 

Een lege, mooi versierde kerk wacht in 
de volle zon op 41 vormelingen, hun fa-

milie en vrienden. 

Al gauw komen de vorme-

lingen binnen want om 15 
uur is het zover: de lang-

verwachte vormselviering.  
Snel wordt het een drukte 
van jewelste.  

De kerk gonst.   
 

De vormelingen overlopen 
samen met de catechisten 

de laatste to do’s.  
Is alles oké?  
Heb je je tau-kruisje aan. 

Waar moet ik zitten?  
Waar zit mijn papa?   
Is mijn oma er al?  

De minuten tikken weg en dan gaat de bel.  Iedereen veert recht. Pastoor Patrick, Pater Honoré en 

voorganger Rik komen binnen, geflankeerd door de Suisse en 6 misdienaars.   

‘Welkom, iedereen!’  De vormelingen ‘blinken’ en terecht, want vandaag is hun grote dag. 
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       VORMSELVIERING (2) 

De sjaloomband zet in en daar gaan we: ‘Jezus zegt: 

“Maak een plan! Anders komt het er niet van!”.   

Een heel jaar hebben de vormelingen gewerkt aan 

‘Een plan voor de wereld’ en nu willen ze hun plan 
aan iedereen tonen, hun plan met iedereen delen.  

Vandaag worden zij gevormd, een erkenning als des-
kundige plannenmakers. Vandaag worden zij ge-

vormd, het teken dat ze helemaal klaar zijn om mee 

te bouwen aan Gods wereld. 

Pastoor Patrick benadrukt dit in zijn homilie.  “Jullie zijn Gods plan voor de 

wereld.  Jullie zijn diegenen die een mooiere en betere wereld kunnen maken.  

Hou van de mensen, zoals God van jullie houdt. En gaat het eens moeilijk,  

zie je het eens niet 

zitten?  Weet dan 
dat je altijd hulp 

krijgt van God.  Jullie 
krijgen vandaag 
‘wifi’, een recht-

streekse lijn naar 
God. Weet dat Hij er 
altijd en overal voor 

je zal zijn.  Je hoeft 
het alleen maar te 

vragen!” 

Samen met de zon stromen pastoor  

Patrick zijn woorden door de kerk.  Wat 

een zegen te weten dat er altijd iemand 

voor je klaar staat, een vriend voor dag 

en nacht.  Daar tekenen deze 41 jonge 

mensen graag voor.   

 

‘Ik wil graag gevormd worden’ klinkt het 

door de kerk wanneer de jongeren een 
voor een samen met hun geloofsgenoten 
naar voren komen.  
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Pastoor Patrick en Pater Honoré ontvangen hen blij.   

 

 

   VORMSELVIERING (3) 

 

Dat zingen ze ook in hun jaarlied, het slotlied van deze viering.  

De geloofswerkjes worden bewonderd en toe-

gelicht.  De geloofsgenoten leggen hun hand 

op de schouder van hun vormeling: “Ja, ik zal 

er ook voor jou zijn. Op mij kan je rekenen.”  

Zo worden 41 jongeren gevormd om 

mee te bouwen aan Gods wereld, om 

mensen graag te zien, elke dag op-

nieuw.  

“Want wij zijn Gods 

plan. 
‘n Plan van breken en  

delen. 
Jij en ik met zo velen. 
Ja, wij zijn Gods plan. 

Samen proberen. 
Ik geloof dat het echt 

wel lukken zal  

voor jou en voor mij  
en voor ieder die 

breken en ook delen wil. 
Ja, wij zijn Gods plan. 

Samen proberen  

ik geloof dat het echt 
wel lukken zal!” 
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VORMSELVIERING (4) 

Nog een laatste 

dank u, even wat 
groepsfoto’s en 

dan is het voorbij.  

 

 Onze kersversge-

vormden nemen 
afscheid van hun 
catechisten en 

langzaam wordt 
de kerk  weer rus-

tig.   

Catechisten en voor-

gangers kijken blij (en 

moe :)) terug op een 

mooie viering en een 

fijn catechesejaar met 

een team vol talent, de 

vormelingen van 2018. 

 

“Dankjewel, beste 

teamleden, dat jullie 

een heel jaar mee op 

stap gingen.   

De wereld is aan jullie.   

 

 

Kom zeker nog vaak 
langs!” 
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We geven jullie in deze nieuwsbrief graag de homilie van Luk op Pinksterdag mee. 

 

Wat een machtige verhalenrij is dat toch: van Pasen over Hemel-

vaart naar Pinksteren. Maar door de fascinatie over het lege graf 

op de paasochtend en over de hemelvaart 40 dagen later - de ver-

ticale dimensie, zo u wil – raakt Pinksteren gemakkelijk wat onder-

geschoven. En toch is het zeker niet het minste van de drie. Het is 

als het horizontale complement van de twee andere feesten. Pink-

steren is het hoogfeest van de opening op de wereld. Zonder de 

pinksterervaring van de apostelen zaten wij hier vandaag waar-

schijnlijk niet in deze kerk. Pinksteren is de stap naar de wereld, 

het is, op die vijftigste dag, de definitieve keuze voor de wereld. 

 

Het is het besef dat er echt wat te doen valt met het verhaal van Jezus, dat de blijde boodschap niet alleen is 

voor wie drie jaar met hem waren opgetrokken, maar voor ieder die het wil horen. Wat een einde had kunnen 

zijn, wordt het begin. Die wending werd wel al aangeduid in de vraag na de hemelvaart: “Mensen van Galilea, 

wat staat ge daar naar toch naar de hemel te staren? Het is niet daar te doen, maar hier.” 

 

Maar nu breekt de Geest dus door de laatste twijfel en de onzekerheid, de deuren die in de evangelielezing 

nog gesloten waren, worden opengegooid. 

 

En dat begin krijgt daarom ook een prachtig verhaal – ik lees graag nog even de aanzet ervan in de Handelin-

gen: “Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam er uit de 

hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.  

Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.  

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de geest 

hun te vertolken gaf.” 

 
 

 

(KERKELIJKE) FEESTDAGEN 

DE MAAND MEI IS EEN MAAND VAN FEESTEN. 

WE VIERDEN HEMELVAART OP 13 MEI (40 DAGEN NA PASEN), PINKSTEREN OP 20 MEI (50 DAGEN NA  

PASEN) EN DAARTUSSENIN VIERDEN WE MOEDERDAG OP 13 MEI. 

EEN HEUSE FEESTMAAND DUS. 
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Wie met talen bezig is, kan hier alleen maar van dromen: de Geest komt, en plots 

kun je zomaar een vreemde taal spreken, ook al heb je - zoals allicht de meeste van 

de apostelen -  geen talenknobbel. Weg de taaie moeite om een nieuwe grammatica 

onder de knie te krijgen, geen woordjes te leren, geen dictees, geen overhoringen. 

Pats, boem: naast Aramees en Hebreeuws kun je plots ook Perzisch, Egyptisch, La-

tijn. 

Lieve mensen, we weten al langer dat we de bijbelverhalen niet letterlijk moeten le-

zen. Wat nu naar de letter niet kan, kon toen met zekerheid evenmin. Zeker vertelt 

het pinksterverhaal dus meer dan er staat.  

Zouden we het niet beter zo lezen dat de apostelen na anderhalve maand voldoende 

waren bekomen om in de wereld terug te keren en het andere verhaal van Jezus te vertellen, niet dat van ver-

raad en folter en kruisiging, maar wat vooraf was geweest en wat ze wilden dat door zou gaan:  

 

 (KERKELIJKE) FEESTDAGEN (2) 

het verhaal van verheffing, het verhaal van bevrijding uit een keurslijf van regels, wetten, voorschriften en 

opvattingen die kleine mensen klein hielden en de behoeders ervan vrije hand gaven om hun macht te be-

stendigen. Dat andere verhaal, vonden de apostelen, moest breed verteld worden, en aan hoeken van stra-

ten, op alle pleinen van Jerzualem deden ze dat zonder schroom, met de overtuiging van het hart. En 

vreemdelingen die hen hoorden en hen woordelijk niet verstonden omdat ze andere talen spraken, besef-

ten evenzeer, en misschien nog beter dan de anderen, dat hier het hart en de overtuiging spraken, dat hier 

een Geest aan het woord was van verandering ten goede, ten leven. 

 

Pinksteren: een kerk, onze kerk wordt geboren – het is een verlokkelijke gedachte om samen naar de es-

sentie van dat begin te zoeken én om het in de samenleving en in ons eigen leven een plaats te proberen 

geven, los van het wettische franje dat er in 20 eeuwen in het instituut onvermijdelijk is bijgekomen en dat 

het enthousiasme om voort en verder te gaan soms wat fnuikt. 

 

Maar de Geest waait waar Hij wil - als er één ding zeker is, is het wel dat. In 

die zekerheid kunnen we elkaar dus een doorleefd hoogfeest van Pinksteren 

wensen, met de overtuiging die de apostelen met  

Pinksteren naar straten en pleinen voerde: 

                           HIJ IS GEEN DODE 

                                  IN ONS MIDDEN, MAAR LEVEND 

                                   ONVERVAAGD, VOORGOED. 
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In het kader van de nieuwe strengere controle op de privacyreglementering is het verplicht om te 

communiceren welke data van burgers worden bijgehouden.   
In verband met de nieuwsbrief wordt enkel het emailadres bijgehouden. 

 
Deze emailadressen worden niet aan andere externe verenigingen/instanties doorgegeven. 

 
Aanpassingen en verzoeken tot verwijdering van gegevens kan je doorgeven via email naar  

parochieherent@skynet.be 

 
 

 
 
 

Wens je de nieuwsbrief niet meer te ontvangen  
gelieve een mail te sturen naar  

parochieherent@skynet.be 
 

WEETJES 

 

 

Vanuit het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen  
kregen we onderstaande mail 

 
 
 

Beste catechist (in de ruime zin van het woord), 
  
Mogen we nog even herinneren aan deze uitnodiging?  Inschrijven kan nog! 
  
Na de geslaagde eerste editie verzamelen wij opnieuw voor een dag van vorming en ontmoeting.  We 
komen dit jaar op 16 juni samen in Leuven, en stappen van de norbertijnenabdij van Park naar de bene-
dictijnerabdij Keizersberg. 
  
Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge en bisschop-referent voor catechese zal ons een uiteenzetting ge-
ven over hoe catechese ons thuisbrengt in gebed: “Heer, leer ons bidden”. 
In de namiddag staat de wandeling op het programma (een korte of langere naar keuze), een zangrepe-
titie en een eucharistieviering. 
  

Inschrijven doe je via https://www.kerknet.be/catechistendag 
 

https://www.kerknet.be/catechistendag
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MISDIENAARSOPLEIDING 

 

Zoals ieder jaar na de eerstecommunievieringen geven Mieke en Lies een “misdienaarsopleiding”. 

Dit jaar waren ze met drie. 

We stellen ze graag aan jullie voor. 

Maureen Deschrijver Louis Toté Ineke Van Gool 

Mieke en Lies gaven eerst de nodige uitleg. 

Daarna  werd er geoefend met de bel en geleerd hoe je de offergave aanbrengt. 

Hoe maak ik best mijn koord vast?  

Wees altijd voorzichtig met de kandelaars!!! 
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MISDIENAARSOPLEIDING (2) 

 Louis vindt het leuk om de 

kaarsen te mogen  

dragen. 

Maureen vind het tof om 

voor veel mensen iets te 

doen. 

Ineke haar broer is ook 

misdienaar geweest. 

Ze vindt dit leuk. 

In de vakantieperiode krijgen ze ruimschoots de kans om alles netjes in te oefenen.  

Daarna, bij het begin van het nieuwe werkjaar, krijgen ze hun diploma overhandigd.  

We zijn blij met jullie engagement. Bedankt hiervoor. 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

 

Kindernevendienst 

10 juni 

De beste papa! 

Papa’s hier, papa’s daar, papa’s overal.  

Ook Jezus had een Vader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je met ons al die fantastische papa’s vieren?  

Kom dan naar de kindernevendienst op zondag 10 juni om 10:30 u in de pastorie.  

Groeten van Lies, Lisbeth, Mia, Sandra. 

 

GEZINSVIERING ZONDAG 3 JUNI OM 10.30 UUR KERK HERENT. 
VRIENDSCHAP DOET GROEIEN. 

 
 
In deze gezinsviering willen we de eerstecom-

municanten en vormelingen nog eens extra in 
de kijker zetten.  

Uiteraard zijn ook de andere (jonge) gezinnen 
welkom. 
 

We proberen in elke viering elk kind actief te 
laten meevieren.  

Doe jij mee? 
 
 

 

De volgende gezinsviering is op zondag 1 juli. Dan willen we samen de vakantie zinvol starten.  

In augustus is er geen gezinsviering. 
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LUTGARDISVIERING DAVIDSFONDS HERENT 

Als in de Vlaamse cultuur gewortelde vereniging houdt het Da-

vidsfonds Herent de traditie in ere om het naamfeest te vieren 
van Lutgardis,  

de beschermheilige van Vlaanderen. 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de eucharistieviering op 

zondag 17 juni om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van 
Herent.  

Priester Pol Verdoodt gaat voor in de themaviering ter ere van 

Lutgardis.  
 

 
In die viering herdenkt het Davidsfonds de leden die in de loop van de voorbije jaren overleden zijn, alsook 

en in het bijzonder Pelagie Pijpops, de moeder van Chris Ameel-Cockx, van wie we dit jaar  

afscheid hebben moeten nemen. 
 

Na de viering bent u welkom op de receptie in de tuin van de Pastorie. 
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INFO-AVOND SCHOOLPASTORAAL 

 

In onze nieuwsflash van enkele weken geleden bracht de paro-

chieploeg en het schoolbestuur van de Kraal jullie ervan op de 

hoogte dat hun uniek, zinvol en toekomstgericht project  

schoolpastoraal dreigt te verdwijnen. 

 

 
 
We kregen vanuit de ouders/leerkrachten van de Kraal en ook vanuit de parochie reacties op onze 

mededeling. 
Wij waren blij te horen dat de huidig georganiseerde schoolpastoraal erg wordt geapprecieerd. 

De betrokkenheid op dit project blijkt uit de vraag om op de hoogte te worden gebracht over de 
verdere ontwikkelingen en het willen mee nadenken hoe we dit project kunnen laten  

verder bestaan. 
Dat deed ons veel deugd. 
 

Daarnaast kregen we ook (na de weekendvieringen en op andere ontmoetingen) vragen over het 
hoe, wat en waarom van deze nieuwe erfpachtregeling.  

Deze moeilijke materie is niet voor iedereen even duidelijk. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
We nodigen jullie allemaal van harte uit op deze ontmoeting om zo  

- samen sterk in verbondenheid –  
onze schouders te zetten onder het voortbestaan van onze schoolpastoraal. 

DAAROM WILLEN WE OP MAANDAG 25 JUNI OM 20 UUR EEN INFO-
AVOND ORGANISEREN IN DE KERK WAAROP WE MEER CONCRETE 

UITLEG GEVEN OVER: 

 
 

 WAT IS EEN VPW? 
 HOE IS DE SITUATIE VAN ERFPACHT EN SCHOOLPASTORAAL HISTORISCH GEGROEID? 

 WAT IS HET GEVOLG VAN DEZE NIEUWE REGELING EN HOE GAAN WE DIT OPLOSSEN? 
 WAT IS ER HET VOORBIJE SCHOOLJAAR AAN SCHOOLPASTORAAL GEBEURD ? 
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TEKST VAN DE MAAND 

 

 
Marmotje Bruno wordt wakker uit zijn winterslaap en gaat de wereld verkennen.  

 
 

 
Na een poosje ontmoet hij een paardenbloem.  

Ze wordt iedere dag mooier.  

 
 

 
Bruno en de paardenbloem worden dikke vriendjes.  

Na een tijd ziet paardenbloem er heel anders uit, een grote bol met pluisjes.  

Ze vraagt of Bruno haar vertrouwt, wat er ook gebeurt.  
Natuurlijk doet Bruno dat!  

 
 

Dan vraagt ze hem om heel hard te blazen en ze belooft dat alles weer goed zal komen. 
 

  

Bruno blaast en de paardenbloem gaat helemaal kapot en wordt slap.  
Bruno is heel erg verdrietig, en hij fluistert dat alles weer goed zal komen.  

Hij heeft beloofd om de paardenbloem te vertrouwen en beloofd is beloofd.  
 

 
Terwijl hij de wereld verder ontdekt mist hij de paardenbloem heel erg.  

Het wordt herfst en daarna winter:  

tijd voor zijn winterslaap.  
 

 
  Wanneer hij in slaap valt denkt hij nog:  

  Beloofd is beloofd'.  

  Alles zou goed komen. 
 

 
 

  De volgende lente wordt hij wakker  
  en dan snapt hij wat de paardenbloem bedoelde...  

  Beloofd is beloofd!  
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