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Parochienieuwsbrief  
Onze-Lieve-Vrouw Herent 

STAP JE MEE 

IN EEN NIEUW WERKJAAR 

VOL  NIEUWE KANSEN 

EN FRISSE GEVOELENS? 

 

 

EEN NIEUWE ADEM 

INSPIRERENDE DROMEN 

EEN VERSE START! 
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   15 AUGUSTUS: O.L.VROUW HEMELVAART 

15 AUGUSTUS LIGT ALWEER EVEN ACHTER ONS. 
WE VIERDEN MET VELEN HET HOOGFEEST VAN O.L.VROUW HEMELVAART. 

OMDAT DIT VOOR ONZE PAROCHIE EEN HEEL SPECIALE DAG IS WILLEN WE JULLIE MET DEZE  
FOTOREPORTAGE NOG LATEN (NA)GENIETEN VAN DE GEZELLIGE SFEER. 

 

DE FEESTELIJK UITGEDOSTE MISDIENAARS VERWELKOMDEN IEDEREEN IN EEN AL  

EVEN FEESTELIJK VERSIERDE KERK. 

WE VIERDEN MET Z’N 

ALLENIN EEN WARME 

SFEER VAN  

VERBONDENHEID  

EN ONZE ZANG WERD 

DESKUNDIG BEGELEID 

DOOR ONS EIGEN  

GELEGENHEIDSKOOR. 
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   15 AUGUSTUS: O.L.VROUW HEMELVAART (2) 

NA DE VIERING KREEG IEDEREEN — JONG EN MINDER JONG, MANNEN EN VROUWEN — 

EEN  GERBERA ALS AANDENKEN AAN DIT HARTVERWARMEND SAMENZIJN. 

DAARNA WERD ER VERDER GEFEEST IN DE TUIN VAN DE PASTORIE. 

HET WAREN HEERLIJKE MOMENTEN OM TE KOESTEREN !!! 
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We verzamelden om 9 uur in de Van Bladelstraat om, naar het 

voorbeeld van de professoren in Leuven, samen naar de kerk te 

stappen.   

Traditiegetrouw beginnen we het schooljaar met een eigentijdse 

viering in de kerk van Herent.   

Aan de poort werden we opgewacht door een aantal ‘figuren’.   

Er was er eentje nors en een ander zag ons niet staan.   

Eentje was opdringerig en een andere lachte ons uit.  

 

 

En ééntje viel ons wel heel erg op.   

Hij zei vriendelijk goeiedag tegen iedereen en was werkelijk 

om ons bekommerd.  Het was niemand minder dan Ben, 

Ben Correct.   

Hij gaat onze leerkrachten en leerlingen een heel jaar vol-

gen en geeft hen opdrachten rond respect, want ‘respect 

voor iedereen’, dat is het jaarthema van De Kraal!  

In september bijvoorbeeld willen we duidelijk maken dat 

een ‘glimlach niets kost’, in november mogen leerkrachten 

en leerlingen ‘zeggen wat ze denken, als ze er eerst over 

nadenken’.  In januari werken we rond het thema ‘wat je 

zegt ben je zelf’ (respect en dankbaarheid), in maart rond 

‘opgeruimd staat netjes’. Vanaf april leren onze leerlingen dat ‘goede manieren cool zijn’.   

 

In De Kraal  leren we niet alleen wiskunde, Frans of begrijpend lezen.   

Samen met Ben Correct leren we de leerlingen ook ‘excelleren in leven’ en leren we levenslessen: respect-

vol goeie relaties onderhouden, je verantwoordelijkheid nemen, verantwoorde keuzes maken, je innerlijke 

kompas zoeken, verwonderd naar de wereld kijken, een voorbeeld nemen aan Jezus.   

Je voelt het, net als in onze geloofsgemeenschap werken we ook in De Kraal aan verbindende relaties.  Het 

is dan ook niet toevallig dat we ons schooljaar in de kerk beginnen.  

 

 

 
GOEIEMORGEN NIEUW SCHOOLJAAR! 

Leerkrachten werken niet in juli en augustus.   

Dat is het cliché.   

Voor De Kraal klopt het in elk geval niet.   

Vanaf 15 augustus was het geen uitzondering dat je in De Kraal elke dag bedrijvigheid kon  

vaststellen van een tiental leerkrachten.   

De ‘startdag voor leerkrachten’ op dinsdag 28 augustus was dan ook voor veel leerkrachten geen 

echte ‘start’-dag maar veeleer de eerste dag waarop we met de 110-koppige leerkrachtenbende  

inspiratie verzamelden voor een positieve start en volmondig ‘goeiemorgen’ zegden tegen  

het nieuwe schooljaar. 
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Parochie en Kraal, allebei geloven we sterk in de kracht van 

eigentijds en een beetje tegendraads onderwijs in een 

eigentijdse en een beetje tegendraadse geloofsgemeen-

schap.   

De band tussen Kraal en Kerk is sterk.   

Dat verwoordde Rien heel mooi op het einde van de viering met 

een knipoog naar het bisdom i.v.m. het wegvallen van de finan-

ciering van een parochie-schoolpastor in onze scholen: ‘Wij wor-

den door anderen ook wel eens bekeken als dat ene schaap dat 

afdwaalt van de kudde , omdat we het niet eens zijn met de 

herder , en omdat we zelf nieuwe en toekomstgerichte dingen willen ontdekken en implementeren in onze ge-

meenschap. Maar we zijn ervan overtuigd dat we –als we dit op een correcte manier doen met respect voor 

ieders eigenheid – deuren openen en mogelijkheden scheppen voor een warme geloofsgemeenschap die ook 

morgen nog levensvatbaar is.’ 

 

Hier willen we voor gaan: respect en zorg voor onze leerlingen in een 

nauwe verbondenheid met de parochies.  Om dat te symboliseren 

speldden we bij het buiten gaan een hart op de borst.  Samen met 

Okra hebben we ook in De Kraal ‘een hart voor zorg’! 

 

 

De parochieploeg en de directies van De Kraal wensen iedere leerkracht een boeiend, verrijkend en deugd-

doend nieuw schooljaar toe, waarin het hen lukt om een herder te zijn die het beste van zichzelf geeft, en er 

daardoor in lukt om het beste uit elk van haar of zijn schapen naar boven te halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GOEIEMORGEN NIEUW SCHOOLJAAR!(2) 
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Op zondagochtend 2 september gaf de werkgroep Gezinsvieringen samen met de parochieploeg onder een 

stralende ochtendzon de aftrap van het nieuwe school- en werkjaar.  
De locatie was dit keer wel een beetje speciaal: niet in de kerk, maar in De Kraal op Den Doren en  
in de velden errond.  

Na een kort woordje uitleg trok de groep richting velden.  
Onderweg kregen deze kinderen een fotozoektocht  

voorgeschoteld, en tegelijkertijd moesten ze ook nog  
allerlei vragen 
beantwoorden:  

Wat maakte jou 
gelukkig deze 

vakantie?  
Wie heb jij ge-
lukkig gemaakt?  

Met wie heb jij 
iets fijns  

meegemaakt? 

 ALTERNATIEVE GEZINSVIERING 2 SEPTEMBER 

WAAR TWEE OF DRIE IN MIJN NAAM BIJEEN ZIJN … 

EEN ALTERNATIEVE GEZINSVIERING 
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Rond 11 uur keerde de groep terug naar de school, voor een fijne viering. Dezelfde vragen als die op de tocht 

gesteld waren, kwamen hier nu opnieuw aan bod.  
Mieke vatte de antwoorden van de kinderen, maar ook van de volwassenen, mooi samen:  

“de leukste en de mooiste momenten zijn dingen die je samen doet, vaak onverwachte,  
kleine dingen.  

Laten we daar dankbaar voor zijn.” 

 
 

 
 

 
Lies vertelde daarna het verhaal van de kleine piccolo die niet meer 

wou meespelen in het orkest omdat hij volgens hemzelf toch veel te 
klein was om gehoord te worden. Maar al snel zakte de hele melodie 
ineen, en de kleine piccolo bleek echt het verschil te maken in dat 

grote orkest.  
En dat is ook zo in een klas. Elk kind is nodig om van een klas een 
klasgroep te maken!  

Denk maar aan de parabel van de talenten: het maakt Jezus niet uit 
hoeveel talenten je hebt, als je ze maar gebruikt om anderen op 

weg te helpen.  
Stel je voor dat je al je talenten enkel voor jezelf houdt. Niemand 
weet hoe mooi je kan zingen of hoe goed je gedichten zijn als je ze 

niet aan een ander laat horen.  
 

Door je talenten met anderen te delen, ga je nog veel meer ontdekken. Misschien kan je wel heel goed pols-
stokspringen of kan je de lekkerste taart ter wereld bakken.  
Je zal het nooit weten, als je jezelf en anderen niet uitdaagt om het beste uit jezelf te halen. 

 
 
 

 
 

Daarna braken we samen het brood. 
 
 

 
                Ten slotte werden in de viering alle meegebrachte  

boekentassen gezegend, zodat deze en hun eigenaars er weer 
een heel schooljaar tegen kunnen. 
 

 

 

ALTERNATIEVE GEZINSVIERING 2 SEPTEMBER (2) 
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Naar goede traditie 

van de maandelijkse 
gezinsvieringen 
stond ook hier een 

lekker glaasje klaar, 
om nog wat na te 
kaarten van de 

mooie voormiddag.  
 

 
 

Wie wilde kon daarna nog zijn meegebrachte picknick opsmullen op de speelweide van Den Doren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIEVE GEZINSVIERING 2 SEPTEMBER (3) 

Iedereen vertrok met volle goesting om er dit school- of werkjaar iets van te maken.  

Het was heel bijzonder om zo samen te zijn,  
niet in een kerk,  

maar in de natuur,  
onder de warme zon.  

Zoals Jezus en zijn leerlingen ook zo vaak deden.  
Samen zijn, brood breken en delen.  

Eenvoudig genieten! 
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Ook de Kinedi is weer van start gegaan. Deze keer luisterden we naar het verhaal van Jezus die de dove man 

geneest. Nadat Jezus hem geneest, kan de dove man horen en praten.  

Het lijkt een gek verhaal, maar als je erover nadenkt… we horen veel dingen zonder er echt naar te luisteren, 

er zijn zoveel geluiden dat je er niet meer op let! Maar als je even te tijd neemt kan je vele mooie dingen ho-

ren: vogeltjes, mensen die lachen, krekels, waterdruppels,… Maar er zijn ook veel dingen die niet leuk zijn om 

te horen: ruzie, dingen die kapot vallen,…  

Met je mond kan je ook veel dingen doen: lachen, een zoen geven, praten,…  

Sommige mensen kunnen niet goed horen en praten daar-

om met hun handen. Samen probeerden we onze naam te 

spellen, dat is niet zo makkelijk. Gelukkig kan Mia een aardig 

‘woordje’ gebarentaal.  

Tot slot maakten we ook een nieuwe poster voor in de kerk: 

Met je gezicht kan je veel dingen zeggen zonder woorden. 

Met allemaal smileys willen we alle kinderen welkom heten 

in de volgende Kinedi’s.  

 

                                               Welkom in gebarentaal!  

 

 

 KINEDI 

 

KINEDI “DOOR HET OOG VAN DE NAALD?” 

 

 

EEN KAMEEL DOOR HET OOG VAN EEN NAALD?  

KAN DAT?  

 

KOM HET ONTDEKKEN IN DE KINEDI,  

OP ZONDAG 14 OKTOBER,  

10:30U IN DE PASTORIE.  
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Zo'n 40 jongens en meisjes zijn midden deze maand begonnen aan de voorbereiding van hun vormsel op 25 

mei 2019. Ze kwamen allemaal naar De Kraal, voor hun eerste bijeenkomst.  
Ze maakten kennis met hun catechist en de andere kinderen in hun groepje.  

 
 
Ze trokken naar de kerk, om in een quiz veel nieuwe woorden te leren.  

Wie draagt er een albe en wie een kazuifel?  
Zitten de hosties in de kelk of in de ciborie?  
Wat gebeurt er aan een ambo?  

En nog veel meer.  
 

 
 
 

HET THEMA IS DIT JAAR 'GROEIEN'.  
En welk verhaal past daar beter bij dan de 

parabel van de zaaier en het zaad? Jezus wil 
dat de zaadjes (zijn woorden) in goede 
grond (in het hart van de mensen) vallen, 

want dan is de zaaier (God) tevreden.  
Het zaadje van het geloof van onze vormelingen kan groeien tot een machtige boom als het in goede aarde 

valt, als het water en zonlicht krijgt, dus wanneer wij hen helpen. Elk groepje begon aan een tekening. Deze 
maand tekenden ze de zaadjes, volgende maand mogen ze tekenen wat er met het zaadje gebeurt, tot er 
uiteindelijk – op de dag van het vormsel – een prachtige boom op het blad zal staan. 

Natuurlijk leerden ze ook hun eigen vormseljaarlied, over ... groeien.  
Dat nieuwe lied konden ze meteen al enthousiast zingen in de sjaloomviering die de eerste bijeenkomst af-

sloot. Ouders, broers en zussen waren er ook bij, want groeien én geloven, dat doe je niet alleen. 
 

 

 

 

 

STARTDAG VORMSEL: WE BEGINNEN ERAAN !!!! 
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Elk jaar verwennen we onze trouwe jongste vrijwilligers met een fijne namiddag. 

Zaterdag 29 september was het weer zover.  

 

MISDIENAARSDAG 2018 

 

Tijdens de restauratie-

werken aan de kerk was 

het onmogelijk om de  

toren te beklimmen. 

 

Maar dit jaar kon het 

weer! 

 

Daar bewonderden we  

Maria, Sint Nicolaas en Paul, de klokken! 

Om 15 uur sloeg Maria drie keer.  

Oren dicht! 

Wisten jullie dat er in de klokkentoren  

een uilenkast staat?  

Er lagen wel eitjes in, maar deze waren  

niet uitgebroed.  

Waarschijnlijk zijn het oude eitjes van een 

duif, want de uilenkast is niet bewoond door 

kerkuilen.  

Maar wat niet is, kan nog komen! 

Om 14.55 uur beklommen we  

de laatste ladder. 

Wie een ladder 

opklimt, moet 

er ook weer 

af…  

Spannend! 
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Een misdienaarsdag is geen misdienaarsdag zonder ijsje.  

Maar welke smaak???  

 

 

 

 

 

MISDIENAARSDAG (2) 

 

DAARNA WAS HET TIJD VOOR VOLKSSPELLETJES. 

Het moment waarop Mieke een  

spannend partijtje Jenga verloor...   

 

   

       Voor ieder  

      wat wils 

En zo eindigde een 

mooie dag. 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

GEZINSVIERING ZONDAG 7 OKTOBER 

                                         WAAR GOD THUIS IS. 

 

Samen met Franciscus ontdekken we waar we God kunnen ontmoeten. 

Ga je mee op ontdekking?  

Dan ben je welkom in de viering van 10.30 uur in de kerk (van Herent).  

Tijdens die viering worden de nieuwe misdienaars, na hun oefenperio-

de, aangesteld. 

 

Na de viering is er tijd voor een ontmoetingsmoment bij een glaasje. 

 

TOCHT DOOR HET DONKER  

ZATERDAG 27 OKTOBER  

19 UUR AAN DE KERK  

MEER INFORMATIE 

VOLGT IN EEN 

NIEUWSFLASH 

 APERITIEFCONCERT 11 NOVEMBER. 

Op 11 november 2018 vieren we voor de 100ste keer de jaarlijkse herdenking van  

het einde van de Eerste Wereldoorlog. 

           We willen dit niet onopgemerkt laten voorbijgaan. 

              Daarom organiseren we aansluitende bij de viering van 10.30 uur 

een aperitiefconcert in onze kerk. 

Naast orgel– en cellomuziek brengen we ook enkele mooie teksten. 

                  Daarna is er gelegenheid tot napraten bij een drankje. 

                   In onze volgende nieuwsbrief hoor je meer hierover. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/11_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

 

OP VRIJDAG 5 OKTOBER ORGANISEERT DE KWB EEN INFORMATIEAVOND OVER DE ISLAM.   

De islam krijgt veel slechte pers.  Waarom is dit zo?  
 

Wat weten we en willen we weten of leren van de islam wereldwijd en de islam bij ons.   
Kan de Islam ook gezien worden als een inspiratiebron voor mensen die zich willen engageren in onze 
samenleving? 

 
Waar liggen deze bronnen voor moslims en hoe dikwijls worden die aangesproken?  
 

Op deze en veel andere vragen krijg je een antwoord. 
 

Dhr Johan Vrints werkt voor ORBIT vzw.  Hij is adjunct-coördinator en volgt het in-
terreligieuze en inter-levensbeschouwelijke thema op.  Rond dit thema verzorgt hij 
activiteiten en vormingen, vaak op verzoek van zorginstellingen, gemeentes, steden 

of scholen.  Hij geeft een antwoord op vragen over data, feesten, of de religieuze 
beleving van bepaalde tradities.  Dhr Vrints werkt hulpmiddelen uit die de ontmoe-

ting binnen Vlaanderen en België gemakkelijker maken, zoals de wenskaartenserie 
‘Zin-volle feesten’ en de jaarlijkse kalender ‘Feesten met de buren’ 

 

Iedereen die vragen heeft over of bedenkingen bij de Islam is welkom. 
Persilstraat 7 in 3020 Herent (bij Dominique Paeps) 

 
Inkom gratis   
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BELANGRIJK OM WETEN 

 

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 

SCHOOLPASTORAAL 

Vóór de grote vakantieperiode bracht de parochieploeg samen met het school-

bestuur van De Kraal jullie ervan op de hoogte dat hun uniek, zinvol en toe-

komstgericht project schoolpastoraal dreigt te verdwijnen. 

We kregen vanuit de ouders/leerkrachten van De Kraal en ook vanuit de paro-

chie heel wat reacties hierop en vragen. Daarom organiseerden we einde juni 

een info-avond waar iedereen die dit wilde welkom was. De betrokkenheid van de aanwezigen was heel 

groot, iedereen dacht mee over mogelijkheden om de schoolpastoraal verder toekomst te geven. Het was 

een geslaagde avond. 

Halfweg augustus zaten alle betrokken partijen (Vicariaat, VPW, De Kraal en de parochie) hierover terug 

rond de tafel. 

Het standpunt van het Vicariaat en de VPW blijft ongewijzigd: alle erfpachten worden overgedragen naar 

het bisdom. 

Hierdoor kunnen we met de cijns geen schoolpastoraal meer betalen, want deze mag alleen worden aange-

wend voor werken van groot onderhoud aan de schoolgebouwen. 

 

Omdat De Kraal en de parochie de huidig georganiseerde schoolpastoraal zo belangrijk vinden, 

hebben we beslist andere financieringsbronnen te zoeken om deze unieke samenwerking in de 

toekomst verder te kunnen zetten. 

Wie hiervoor haar/zijn (financieel) steentje wil bijdragen kan contact opnemen met het  

parochiesecretariaat: parochieherent@skynet.be 
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TEKST VAN DE MAAND 

 

 

AAN HET BEGIN VAN EEN NIEUW WERK-

JAAR 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen aan iets werken, 

is niet altijd gemakkelijk. 

Wij zijn allemaal anders, 

hebben elk ons eigen karakter, 

eigen mogelijkheden en 

eigen onhebbelijkheden. 

En toch is samengaan 

     de enige weg 

om toekomst op te bouwen. 

Een toekomst 

waar ruimte is 

om onszelf te zijn, 

waar plaats is 

om samen te zijn, 

ongedwongen, 

met vertrouwen 

en geloof in elkaar. 

Laat ons verder werken 

in die geest. 

Dan zullen wij 

ons ook in de komende 

maanden 

geven aan onze groep 

met enthousiaste inzet. 

En zo brengen wij tot stand  

wat nog niet is. 
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