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   GEZINSVIERING: VRIENDSCHAP DOET GROEIEN 

 
 

Uit het evangelie over de boer die slaapt terwijl zijn graan groeit, 
onthouden we dat we erop mogen vertrouwen dat de droom van 
God voor de wereld dichterbij komt.  

Alle kinderen kwamen dan ook hun graankorrel op de halmen  
plakken zodat het graan klaar was om geoogst te worden.  

 
 
 

 
 

De eerstecommunicanten zongen trots 'Vrolijke vrienden', een liedje 
uit hun feestelijke viering.  
De vormelingen kwamen vooraan een laatste keer hun vormseljaar-

lied zingen over Gods plan voor de wereld.  
 
 

 
 

 
Riet van Opus III kreeg een grote cheque met alle centen die de eerstecommunican-
ten bij het sterzingen hadden verdiend en in hun vieringen hadden opgehaald.  

 
 

 
Daarna dronken we samen nog een glaasje achteraan 
in de kerk. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

De gezinsviering van 3 juni was een terugkomviering voor eerstecommunicanten  

en pasgevormden.  
Bij de welkom zeiden we het al: “God is niet ver.”  

Je ziet dat ook wanneer iemand klaar staat om anderen te helpen, wanneer jij oplet of er  
niemand aan de kant staat, wanneer jij anderen blij maakt.  

Zo doet vriendschap je groeien.  
Zo komt Jezus naar je toe.  

Ik sluit mijn verslagje af met de allermooiste tekst van de viering.  

Probeer er deze maand vaak aan te denken.  
"Vrede draait om kleine dingen.  

Vrede maak je met elkaar.  
Boze woorden gaan soms over, met een woord of een gebaar.  

Vrede draait om kleine dingen.  

Met een lach of met een zoen, kan een ruzie zomaar stoppen.  
Zoiets kleins kan heel veel doen." 
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Tot slot moest er natuurlijk ook nog een mooie 

tekening voor papa gemaakt worden! 

 

Ook al waren we maar met een heel klein 

groepje, we moesten ons toch haasten om op 

tijd in de kerk te geraken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    KINEDI 

Met slechts twee kinderen was het een heel rustige Kinedi, maar daarom geen minder leuke! Mia las het ver-

haal voor van Jezus die achterbleef in de tempel. In die tijd reisden mensen in grote karavanen en kinderen 

speelden in het rond. Zo gebeurde het dat Maria Jezus al even niet gezien had. Dat begrepen de kinderen wel, 

ze waren ook al wel eens even mama en papa kwijtgeraakt, dat is altijd even schrikken. Elena vertelde dat ze 

aan zee even oma en opa was kwijtgeraakt. Gelukkig waren ze niet ver, maar ze was wel heel bang. (Haar 

mama hoorde dit verhaal voor het eerst tijdens deze Kinedi, zij schrok ook 

wel eventjes.)  

 

 

Daarna keken we naar foto’s van allerlei soorten papa’s: gekke papa’s, spe-

lende papa’s,boze papa’s, droevige papa’s,… Deze papa won alvast de prijs 

voor mafste papa!  

We nodigen jullie nu alvast uit op onze startkinedi  

op 9 september.  
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DE GRONDMELODIE VZW 

Contacteer ons of bezoek onze website! 

 

De Grondmelodie vzw 

Kriekenboslaan 44 – 3001 Leuven 

www.degrondmelodie.be 

renilde.vos@degrondmelodie.be  

“Er zit een melodietje in me dat er soms zo naar verlangt in eigen 
woorden te worden omgezet. Maar door geremdheid, gebrek aan zelf-
vertrouwen, luiheid en ik weet niet wat nog meer, blijft het nog steeds 
verstikt in me zitten en spookt het in me rond. Soms holt het me hele-
maal uit. En dan weer vervult het me met een hele zachte,  
weemoedige muziek.”                                              Etty Hillesum 

De Grondmelodie vzw 

Kriekenboslaan 44 – 3001 Leuven 

 

Vind je het belangrijk om na te denken over wat er écht toe doet in het leven, om 

zo je eigen ‘grondmelodie’ te vinden? 

Wil je uitzoeken wat voor jou van waarde is, waar je in gelooft, waar je op hoopt, 

wat je liefhebt? 

Zoek je naar rust en stilte te midden van de drukte van het leven?  

Verlang je naar vertraging, verbinding, verdieping, verinnerlijking, verheldering in jezelf, in je relaties, in je en-

gagement in de samenleving? 

Zou je jezelf omschrijven als een zinzoeker? 

Moet je omwille van burn-out, ziekte of verlies opnieuw op zoek naar de krachtbronnen in jezelf en in je le-

ven? 

Verlang je naar gesprek en ontmoeting hierover, individueel of in kleine groep? 

 

De Grondmelodie vzw 
is een plek waar mensen, jong en oud, ontmoetingskansen en initiatieven kunnen  

vinden om hun zoeken naar zin en bezieling, naar authenticiteit, naar verbinding,  
verdieping en verinnerlijking te verkennen, verdiepen en verrijken  

individueel of in (kleine) groep. 

Eigen aanbod voor iedereen, voor jongeren, voor professionals  Op vraag en maat 

  
Individuele spirituele en existentiële begeleiding          Ben je op zoek naar een workshop, 

Op zoek naar de grondmelodie            vormingsdag, training, …? 
Wat is er van mijn/het geloof? 
Verlies- en afscheidsbegeleiding            Wij geven er graag vorm aan 

Gespreksgroepen              in overleg met jou! 
Grensgangers – levenskunst op de grens van tijd en eeuwigheid 
Mediteren en reflecteren – training in Mindfulness,  
zelfzorg en leiderschap 
Bewegen rond barmhartigheid 
Weekends in de trappistenabdijen van Westvleteren en Orval 

http://www.degrondmelodie.be
mailto:renilde.vos@degrondmelodie.be
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GEZOCHT,GEZOCHT,GEZOCHT !!!!! 

 

Wij zijn op zoek naar catechisten voor de werk-

groepen Vormsel en Eerste Communie. 

Eén keer per maand komt elke groep samen om de 

bijeenkomst met de kinderen voor te bereiden en 

één keer per maand is er een activiteit met de kin-

deren. 

Zegt het jou wat om met enthousiaste kinderen/

jongeren op weg te gaan naar een zinvol feest? 

Wil je graag meer informatie over wat er verwacht 

wordt? Aarzel niet om contact te nemen met de 

werkgroep of verantwoordelijke. 

 

                                                            Voor de Eerste Communie kan dat op  

                                              eerstecommunieherent@gmail.com,  

                       voor het vormsel op  

                                   ctvormselherent@gmail.com 

OEI, WAT IS ER 

GEBEURD?? 

TJA, MET AL DIE  

VRIJWILLIGERS DIE EEN 

PLUIM VERDIENEN….. 

mailto:eerstecommunieherent@gmail.com
mailto:ctvormselherent@gmail.com
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

De zomervakantie moet nog beginnen. Toch zijn we ook al aan het plannen voor het nieuwe werkjaar dat 

start in september. 

Zondag 2 september willen we van de gezinsviering een uitgebreid ontmoetend 

moment maken. 

We starten, voor wie wil, met een wandeling op Den Doren; deze wandeling eindi-

gen we ter plaatse met een bezinnend moment van breken en delen. Wie niet mee 

stapt, is uiteraard welkom voor deze afsluiting. 

Daarna klinken we op het nieuwe werkjaar.  

Wie dan nog tijd en zin heeft kan de vakantie afslui-

ten met een picknick op de speelweide van de school 

(bij slechter weer kan dit binnen). Voor die picknick 

brengt ieder gezin zijn/haar eten mee.  

 

Meer concrete informatie over plaats en uur krijg je in de tweede helft van augustus. 

OPENINGSUREN VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT  

TIJDENS DE VAKANTIEMAANDEN 

TIJDENS DE MAANDEN 

JULI EN  AUGUSUTUS  

IS HET  

PAROCHIESECRETARIAAT 

OPEN OP  

DINSDAG EN VRIJDAG 

VAN 9 U.TOT 12 U. 
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Elke werkgroep draagt bij aan onze parochie, om een gemeenschap te vormen waar iedereen zich een vriend 

kan noemen.  
Sint-Paulus zei het ook: "Schat de andere steeds hoger dan jezelf, want ieder is waardevol in de ogen van 

God.” We luisterden in de viering naar teksten die elke werkgroep gekozen had bij het thema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOTFEEST 

EEN FEESTELIJK SLOT VAN HET WERKJAAR 

 
 

Op zaterdag 9 juni vierden de werkgroepen van de parochie Onze-Lieve-Vrouw 
Herent samen het einde van hun werkjaar.  
De werkgroep Vormsel – die de taak op zich nam – zong het al in het jaarlied 

van de vormelingen: "Samen proberen, ik geloof dat het echt wel lukken kan."  
 

Daarom kozen ze ‘Bouwen aan Gods wereld.  

Daar zijn echte vrienden voor!' als thema voor de woorddienst.  

 

Met de werkgroep Welzijnszorg/Broederlijk Delen keken we verder 

dan onze kleine geloofsgemeenschap.  

De tekst van de rouwploeg 

herinnerde ons eraan dat je 

met vrienden alles kunt de-

len, ook afscheid en verdriet.  

Lies sloot de viering af met 

de mooie woorden:  
"Wat je geeft,  

zal je ontvangen.  
Wat je gelooft, krijg je  

gedaan." 
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Daarop volgde de uitnodiging voor het feest, want in de Kraalschuur had de werkgroep Vormsel de tafel  

gedekt met brood en soep. Die gerechten werden aangevuld met lekkere desserts, zo hadden alle werkgroe-
pen hun aandeel in de voorbereiding van het feest. Een glaasje wijn of fruitsap bracht de sfeer er snel in. Zo'n 

avond is een ideaal moment om nader kennis te maken met parochiemedewerkers die je minder goed kent.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Terwijl de desserts op tafel kwamen, werden de feestvierders ook aan het nadenken gezet met quizvragen. 
Heeft de maan een donkere kant? Is een wigwam geen tent? Is een piranha wel of niet een vreetmachine? 
Natuurlijk kwam het einde van de slotfeest veel te snel in zicht.  

 
De lat ligt in elk geval hoog voor de werkgroep die volgend jaar de taak krijgt om een nieuwe editie in goede 

banen te leiden. 
 

 

 

 

SLOTFEEST (2) 
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Het kalenderblaadje van 16 juni herinnerde ons aan het naamfeest van de heilige Lutgardis van Tongeren,  

geboren in 1182, overleden op 16 juni 1246 en in 1584 heilig verklaard. 

 

Lutgardis, die eerst benedictines en nadien cisterciënzerzuster was, wordt sinds haar heiligverklaring vereerd 

als patroonheilige van blinden en zwangere vrouwen. In de tweede helft van de 19de eeuw werd ze ook pa-

troonheilige van de Vlaamse Beweging, en bij uitbreiding beschermheilige van Vlaanderen, verwijzend naar de 

legende dat ze geen Frans wilde leren omdat ze anders aangesteld zou worden als abdis van een Franstalig 

cisterciënzerklooster. 

Al  vele jaren viert het Davidsfonds van Herent, Winksele en Veltem-Beisem, dat volgend jaar 90 jaar jong is, 

halverwege juni het naamfeest van Sint-Lutgardis in de kerk van Herent. Dit jaar gebeurde dat op zondag 17 

juni. 

Eens te meer was het een prachtige viering, met priester en oud-pastoor Leopold Verdoodt als voorganger en 

Pol Smout als organist, en met medewerking van het vrijwilligerskoor dat alle aanwezigen – een volle kerk – 

zin gaf  om enkele van onze mooiste Vlaamse liederen enthousiast mee te zingen. De teksten (onder meer van 

Toon Hermans) en de homilie van Pol Verdoodt gaven de viering een grote diepgang en bewogenheid. Zoals 

elk jaar werden in de viering de overleden leden van het Davidsfonds herdacht . 

 

 

Achteraf waren de kerkgangers uitgenodigd om een glaasje te drinken 

en wat te verbroederen in de tuin van de pastorie, en wie er bij was kan 

getuigen dat het goed was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan de parochieploeg  voor het gebruik van de tuin en de pastorie. 

                                         Tot volgend jaar op een zondag rond half juni! 

 

 
SINT-LUTGARDISVIERING    DAVIDSFONDS     

17  juni  2018 
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OP MAANDAG 25 JUNI GING ONZE INFOAVOND DOOR  

OVER DE SCHOOLPASTORAAL. 

WE WAREN MET EEN GEÏNTERESSEERD GROEPJE BELANGSTELLENDEN. 

ONDERSTAANDE THEMA’S KWAMEN AAN BOD. 

INFOAVOND SCHOOLPASTORAAL 
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INFOAVOND SCHOOLPASTORAAL (2) 

 

NADIEN ONTSTOND ER EEN HEEL BOEIENDE EN OPEN GEDACHTENWISSELING. 

 
EERST MET IEDEREEN SAMEN, DAARNA BLEVEN WE MET ELKAAR NAPRATEN 

 
HET WAS VERRIJKEND VOOR IEDEREEN. 

HET WAS WEER EEN 

AVOND OM TEVREDEN OP 

TERUG TE KIJKEN. 
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TER INFO 

 

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 aan  

parochieherent@skynet.be 

 

 

 

Wens je de nieuwsbrief niet meer te ontvangen  

stuur dan een mail naar  

parochieherent@skynet.be 

 

 

 

 

DIT IS WEERAL DE LAATSTE NIEUWSBRIEF 

VAN HET WERKJAAR. 

IN JULI EN AUGUSTUS NEMEN WE EEN ADEMPAUZE. 

VANAF SEPTEMBER KUNNEN JULLIE WEER ALLE  

ACTIVITEITEN VOLGEN VIA DEZE 

NIEUWSBRIEF. 

 

WE WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN  

DEUGDDOENDE ZOMERPERIODE. 
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GEZINSVIERING 1 JULI: ZIE HET GELUK 

In de gezinsviering van 1 juli stond het geluk centraal.  

Wat een geluk dat de vakantie begint!  
Wat een geluk dat we met zoveel mensen samen komen vieren rond Jezus! 

 
We luisterden naar het verhaal van Klein-Mannetje die een klavertjevier vindt.  
De rest van de dag heeft hij alleen geluk.  

Hij struikelt over een tak, maar breekt zijn been niet.  
Hij let niet goed op, ziet de vijver niet en valt erin.  
Zonder zijn klavertje was hij beslist verdronken.  

Er valt een kastanje uit een boom en Klein-Mannetje kan nog net op tijd wegspringen. 
“Wat heb ik toch weer geluk,” denkt hij,  

"want zonder mijn klavertje was ik nu zeker dood.” 
 

 

Zie jij, net als Klein-Mannetje ook het geluk?  

Of ben jij misschien zelf een klavertjevier, die geluk 
brengt aan andere mensen?  

Na het verhaal kregen alle kinderen een leeg klavertje-
vier om in te schrijven of te tekenen wat hen blij maakt 

of hoe zij anderen blij kunnen maken.  

Dat je niet veel nodig hebt om gelukkig te zijn, 
hoorden we in het evangelie.  

Jezus vertelde aan zijn leerlingen dat veel  
mensen de mooie dingen rondom hen 

niet willen zien.  
"Let eens op de vogels in de lucht.  

Die krijgen eten van God.  

Kijk eens naar de mooie bloemen in het veld.  
Als God wilde bloemen zo mooi maakt, hoe zou 

Hij de mensen dan vergeten?  
Maak je geen zorgen over onbelangrijke dingen. 

Bedenk liever hoe je elkaar  

gelukkig kunt maken." 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent juni ‘18 Pagina  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZINSVIERING 1 JULI: ZIE HET GELUK (2) 

 

 

 

 

Daarom kreeg elke familie bij de communie 

een mooi kaartje met een  

klavertjevier erop.  

Dat kan hen de hele vakantie eraan  

herinneren dat je zelf het geluk kunt zien, 

maar ook het gelukt kunt brengen.  

We zongen het ook  
in een lied:  

 
Heb je zorgen,  
ben je droevig?  

Zeg je: “Ik heb nooit 

geluk!”  
Kijk dan even naar  

de vogels  
en je dag kan niet 

meer stuk.  
 

Vrolijke vrienden, 
dat zijn wij!' 
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 WE ZIJN OP ZOEK NAAR HELPENDE HANDEN 

Zoals elk jaar op het feest van  

O.L.Vrouw Hemelvaart, op woensdag  15 augustus,  
vieren we dit hier in onze kerk met al onze  

parochianen die moeilijk zelf op eigen kracht naar 
de viering kunnen komen.  

We zoeken daarom vrijwilligers die te voet of met de 
auto iemand vanuit Betlehem, Oostrem of  

de Hemelboom naar de kerk kunnen brengen.  

 
Vele handen maken het werk licht! 

  
Achteraan in de kerk ligt een lijst waarop je je naam, je adres en telefoonnummer  

kan invullen.  

Je kan ook contact opnemen met het parochiesecretariaat  
(open in juli en augustus op dinsdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur op 016/ 22 91 24). 

 
Van harte dank alvast voor jullie hulp op 15 augustus. 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

 

Voor de opbouw van zijn wereld heeft God ze allemaal nodig:  

 

zowel de werkers van het eerste uur als die van het laatste,  

zowel de mensen met ervaring en vorming als de nieuwelingen die nog veel moeten leren 

maar wellicht ook frisse originele ideeën kunnen aanleveren, 

zowel mensen met tijd als mensen met een gevulde agenda. 

 

Hij heeft voorgangers nodig en leiders maar ook stille werkers en bidders. 

 

Allemaal zijn ze nodig voor de opbouw van Gods wereld. 

 

Vergelijk jezelf niet met een ander, noch met wat hij kan of wat hij verdient.  

Zoals je bent, zo heeft God je gewild en zo heeft Hij je nodig voor zijn wereld. 

 

Want het gaat niet om wat je organiseert of om hoeveel je presteert. 

 

Het gaat om het werken in Gods wijngaard waar alles spreekt van “Ik zal er zijn voor jullie”, 

waar goedheid veel verder gaat dan rechtvaardigheid,  

waar vriendschap veel verder gaat dan ieder zijn ding laten doen  

en waar we allemaal evenveel bemind worden,  

oneindig veel en telkens opnieuw. 

 

                                                                                                               Naar André Callewaert 
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