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   MISSIODAG VORMSEL: 6 OKTOBER ‘JUICH VAN 
VREUGDE!’ 

 
 
 
Op zaterdag 6 oktober trokken de vormelingen van onze parochie naar Mechelen, om er 1500 andere 
vormelingen tegen te komen op de Missiodag.  

De voormiddag was gevuld met werkwin-
kels waar ze hun eigen geloof konden ver-
diepen, konden kennismaken met andere 
geloofsovertuigingen en mensen ontmoe-
ten die hun geloof omzetten in iets doen 
voor de anderen. Een mevrouw vertelde 
bijvoorbeeld een hartverwarmend verhaal 
over een oma die op het einde van haar 
leven alsmaar kleiner werd, tot ze paste 
in het hartje van haar kleindochter toen 
ze stierf. Twee jonge meisje vertelden 
over een jonge religie, de bahai, die ervan 
uitgaat dat alle godsdiensten één zijn. Ze 
deden ons nadenken over alle gaven die 
we kunnen gebruiken om een goede mens 
te zijn. In nog een andere werkwinkel 
leerde een groepje hoe we de zeven wer-
ken van barmhartigheid konden omzetten 
in de praktijk. Als enige groep wisten de 
kinderen alle zeven werken op te noemen! 
Applaus voor onszelf! 

 

Een ander groepje ontmoette priester 
Kris, die vertelde hoe hij geroepen werd 
door God. Net als Samuel wilde hij eerst 
niet geloven dat God hem riep, maar hij 
volgde zijn hart en de stem van God. Bij 
diaken Rob ontdekten ze dat je steeds op 
zoek moet gaan naar het positieve. Als je 
de aarde vanuit de kosmos beschouwt, zie 
je hoe mooi onze planeet is. Ze leerden 
ook een Engels liedje. Het was een super-
fijne werkwinkel! In hun laatste werkwin-
kel kwamen ze meer te weten over hoe 
het is om een kind van 12 te zijn in Chi-
na. Er wordt veel verwacht van Chinese 
kinderen. Alleen de besten mogen later 
verder studeren. Spelen, hobby's of eens 
niets doen, kan er niet. Tot slot leerde de 
mevrouw ons eten met stokjes. Dat was 
niet gemakkelijk.  

  

 

De derde groep had als eerste werkwinkel 'De planeet V' (Vrede, Vriendschap, Vormsel, Voelen...). 
Om die te bereiken moesten de kinderen eerst langs 4 andere planeten gaan: Verbondenheid, Solida-
riteit, Soberheid en Engagement. Ze moesten telkens vraagjes beantwoorden, luisterden aar mooie 
verhalen en kregen veel stof om over na te denken. Ook zij hoorden het verhaal van priester Kris. In 
hun laatste werkwinkel dachten ze na over diversiteit, aan de hand van het verhaal van de heilige 
Jacobus, de patroonheilige van de pelgrims.  
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's Middag aten we gezellig samen in een 
park. Daar stond ook een pot waar we rosse 
centjes voor gespaard hadden. Die centen 
gingen naar de Rospot van de Warmste Week 
van Studio Brussel. We mochten stemmen 
naar welk goed doel die grote hoop centjes 
zouden gaan. 

Na de middag trok een lange stoet van vor-
melingen, met kleurige petjes op het hoofd, 
door de straten van Mechelen, op weg naar 
een zanguurtje. We leerden met pater Jos 
Bielen op een vrolijke manier liedjes die we 
tijdens onze vormselviering kunnen zingen. 
Nadien stapten we naar een andere kerk, 
waar de hulpbisschop ons vertelde over de 
grote vreugde die Jezus voelde. We konden 
er enkele van de liedjes die we net geleerd 
hadden meteen al uitproberen. 

De dag was afgelopen en er stonden ouders 
op ons te wachten om ons weer naar Herent 
te brengen. Wie had gedacht dat zo'n hele 
dag zo snel voorbij kon gaan?  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
     

Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders 

zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt. .  

Godfried Bomans 
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In de gezinsviering stond het huis van God centraal. God is er thuis, maar wij mogen er ook thuiskomen.  

 
 
We luisterden naar het verhaal van Francis-
cus, een rijke jongeman die lang geleden in 
Assisi woonde. Hij feestte veel, maar hij ge-
bruikte zijn geld ook om een oud kerkje weer 
op te bouwen. En later trok hij er zelf op uit 
om andere  
mensen warm te maken voor het woord van 
God, net als de leerlingen van Jezus. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
Na het verhaal nodigde juf Mieke alle kinderen uit om sa-
men met haar onze kerk eens echt te beleven.  
 
 
 
Hoe ruikt ze?  
Hoe klinkt ze?  
Hoe voelt ze?  
Kunnen we voelen dat God hier bij ons is?  
Maar ook in de natuur kunnen we God voelen, net als Fran-
ciscus, die hield van de zon en de maan, van het water, 
het vuur en alle dieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de communie baden we samen een mooie versie 
van het gebed van Sint-Franciscus. 
 

 

 

GEZINSVIERING: WAAR GOD THUIS IS  
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GEZINSVIERING: WAAR GOD THUIS IS  

 

 

Er was ook goed nieuws tijdens de viering, 
want drie misdienaars kregen hun diploma. 
We zijn blij dat het groepje jongeren dat 
onze vieringen feestelijk maakt, weer wat 
groter geworden is.  

 

Ook Lieven, de leider van de sjaloomband, had 
goed nieuws, want de band heeft er drie leden 
bij. Fijn dat zij ons zullen ondersteunen wanneer 
we samen zingen. 

 

We werden naar huis gestuurd met de opdracht 
om van ons hart een warme thuis te maken, waar-
in veel mensen mogen wonen. We kregen hiervoor 
Gods zegen, op dagen dat de zon schijnt én op 
dagen met regen en tegenwind. 
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13 oktober. Eerste bijeenkomst voor de Eerste Communie. Het jaarthema is: Jezus gaat mee! 

 

Met een stralend zomerweer komen 46 kinderen  bijeen om 
samen met Jezus op weg te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zit er vandaag in Zijn rugzak? Zijn geboortekaartje, 
heel anders dan een kaartje van tegenwoordig, maar samen 
krijgen we het wel gelezen.

Daarna luisteren en kijken we naar een mooi verhaal: ‘Iedereen is welkom!’  

In kleine groepjes vertellen we over het doopsel van Jezus en we vergelijken dit met ons eigen doopsel.  
We leren Jezus en enkele belangrijke momenten uit zijn leven beter kennen.  
We ontdekken bij een mini-kerkje enkele belangrijke personen, voorwerpen, gebaren en gewoontes die bij 
een viering horen. 
We oefenen met de hele groep de liedjes die we ’s avonds in de viering zullen zingen. 
En dan is het tijd om eens hevig af te reageren. We spelen een heuse ‘ren-je-rot’ kwis. Benieuwd of onze 
mama’s en papa’s de antwoorden ook zo goed weten. 

 

 

Als onze boterhammetjes op zijn en we nog 
even gespeeld hebben, gaan we samen nog naar 
de kerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EERSTE COMMUNIE: 13 OKTOBER 
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 EERSTE COMMUNIE: 13 OKTOBER 

Onze ouders zijn er ook al. Door onze naam 
zelf in de micro te zeggen, vertellen we dat 
wij mee op weg gaan naar die mooie dag op 19 
mei.  
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NOVEMBER KINEDI 

 

 

Vandaag vertelden we het verhaal van de kameel die door het oog 
van de naald wilde kruipen. Vroeger waren steden ommuurd, 
overdag waren de vele poorten open, maar ’s avonds waren alle 
poorten gesloten, buiten een klein poortje dat de mensen het oog 
van de naald noemden. De kameel was zwaar geladen met tapij-
ten en een mooi leren zadel. Hij kon er met geen mogelijkheid 
door. Eerst werden zijn mooie tapijten afgeladen en tenslotte ook 
het mooie zadel. Toen kon hij eindelijk door het oog van de naald 
kruipen. Dit verhaal vertelde Jezus aan de mensen om uit te leg-
gen dat rijke mensen niet zo gemakkelijk het koninkrijk van God 
kunnen binnengaan  

Moeten we dan 
echt alles weg-
geven? Nee, hoor! Mama en papa zouden niet blij zijn als je alles 
weggaf! Maar je moet wel delen. Dat is gewoon leuker. Stel je eens 
voor dat jij een grote zak knikkers hebt en je vriendje niks. Dan is 
het veel leuken om je knikkers te delen, zo heb je de hele namid-
dag plezier! Anders zit je daar maar gewoon met een zak knikkers in 
je hand. 

Op het einde van de Kinedi was er nog een kleine verrassing, er wa-
ren nog 4 stukken taart over van een feestje. Maar er waren vijf 
kinderen! Geen probleem! Ieder neemt gewoon een vorkje en smul-
len maar!  

KINEDI: 14 OKTOBER 

 

DE  11 NOVEMBER KINEDI STAAT IN HET TEKEN VAN  DE 
GROOTE OORLOG. 

Voor kinderen tot 14 jaar is er tijdens de viering  
een aangepast programma voorzien: 
“kleine handen in de Groote Oorlog”. 

Hiervoor kan je je inschrijven via 
parochieherent@skynet.be 

 
Deze Kinedi zal uitzonderlijk langer duren dan de viering omdat 

we met alle kinderen samen de slotapotheose van het  
aperitiefconcert willen bijwonen. 
We komen samen in de pastorie. 

 
 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent oktober18 Pagina  9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VORMSEL: 20 OKTOBER: SAMEN STERK!! 

Wat zijn onze talenten en hoe kunnen we deze ge-
bruiken voor onszelf en voor anderen? De rode 
draad doorheen heel onze bijeenkomst. 

We hadden aan de kinderen gevraagd om een foto 
mee te brengen van hun superheld. De ene had een 
foto bij van broer of zus, de andere van mama en 
papa, we zagen een paard als held, een voetballer, 
een paardrijdster en Nelson Mandela. Voor elk van 
de kids waren zij hun voorbeeld, hun steun, hun 
luisterend oor, en zoveel meer. Allemaal voorbeel-
den van personen die ons helpen groeien doorheen 
de jaren. 

Vanuit een hele reeks voorbeelden moesten de kin-
deren drie talenten voor zichzelf kiezen, wat niet 
zo een gemakkelijke opdracht bleek te zijn. Want 
knopen doorhakken en keuzes maken bleek niet zo-
zeer een talent van hun te zijn. Gelukkig was er 
Nathalie 2 the rescue die dit dan even voor elk van 
de bende deed. Ze mochten ook een talent voor 
ieder van ons kiezen, en uit een persoonlijk be-
richtje van de ouders kregen de kinderen zicht op 
nog andere talenten die ze nog niet bij zichzelf ont-
dekt hadden. Elk van deze talentjes werden op een 
post-it geschreven en in onze droomboom gehan-
gen. Het zaadje van onze droomboom was hard be-
ginnen kiemen en had mooie wortels gekregen. En 
door al deze talenten gaat hij alleen maar verder 
kunnen bloeien en groeien. 

De tijd gaat snel als je plezier hebt, en we moesten 
onze brieven aan de geloofsgenoten nog schrijven. 

We stelden vragen aan de kinderen wie 
zij graag op hun pad naar het Vormsel 
zagen. Welke talenten had deze per-
soon, kunnen we hem of haar vertrou-
wen, kunnen we er plezier mee maken, 
kunnen we er mee praten over de wat 
heftigere dingen van het leven, de grote 
levensvragen bijvoorbeeld? Dit was de 
persoon die elk van hen voor ogen had 
en naar wie zij een brief gingen schrij-
ven met de grote vraag: Wil jij mijn ge-
loofsgenoot zijn? 

Veel zweet, mooie geschriften, en diep-
zinnige antwoorden op de vraag waarom 
ze hem of haar als geloofsgenoot hadden 
gekozen later waren de brieven klaar 
voor verzending. 

Ondertussen was het ook meer dan tijd 
om naar de kerk te vertrekken voor de 
sjaloomviering, maar niet zonder eerst 
ons toneeltje te oefenen dat we gingen 
doen in de kerk. De mooie les die we 

meekregen van de kapotte emmer was toch wel een nadenkertje voor de kinderen. De gebarsten em-
mer schaamde zich voor zijn barst omdat hij zijn taak niet naar behoren kon vervullen, maar wat 
bleek? Zelfs de barst in de emmer had een talent, en als hij niet was zoals hij was, dan had de Chinese 
man de mooie bloemen moeten missen. Jezus ziet ons graag zoals we zijn, en ieder van ons is belang-
rijk in Zijn verhaal. Toch iets dat wij zelf vaak vergeten. We mogen zijn wie we zijn, en samen zijn we 
één team, en samen zijn we sterk!! 

Nathalie en Jolien 
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Zondag 21 oktober werd Emile opgenomen 
in onze geloofsgemeenschap. Dikke profi-
ciat aan Veerle en Alexander, de trotse 
ouders! Bénédicte en Pieter, de fiere me-
ter en peter, zagen dat het goed was.  

Ook voor het doopkoppel Tom en Roos 
was dit een bijzondere viering, want voor 
hen was het de eerste doopviering. Zij 
zijn met glans geslaagd! 

 

 

DOOPVIERING: 21 OKTOBER 
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TOCHT IN HET DONKER 

Ik weet niet voor de hoeveelste keer we dit jaar in een samenwerking tussen school en parochie een 

‘Tocht in het donker’ organiseerden, maar ik weet wel nog goed dat we dit begonnen te doen als een 

soort van tegenhanger van de meer commerciële halloweentochten.  Met onze ’Tocht in het donker’ 

wilden we het louter ’bang zijn en bang maken’ opzij zetten en beter aanleunen bij de essentie van 

deze tijd van het jaar.  Akkoord, het is een donkere periode en dat is best spannend, vooral als het 

donker is.  Er is ook niks mis mee om een tocht spannend te maken en te leren omgaan met wat 

angstgevoelens.  Maar met onze tocht willen we naast spanning ook stil staan bij sterven, dood 

gaan, stilte, respect of verder leven.  Ook dit jaar weer. 

Onze tocht in het donker kent elk jaar meer bijval. De vorige jaren trokken we rond in twee groepen 

maar dit jaar moesten we met 54 inschrijvingen (10 tot 12 jaar) drie groepen organiseren.  We willen 

het immers graag interactief houden.  Wellicht zullen we volgende keer naar 4 groepen moeten, want 

de laatste week hebben we nog 10 bijkomende inschrijvingen moeten weigeren.  De groepen startten 

op twee startplaatsen.  Groepen 1 en 2 aan Bethlehem en groep 3 aan de kerk.  Achtereenvolgens is 

er onderweg op vijf plaatsen wat te beleven.  We starten omstreeks 19 uur.  Het is dus donker.  

We bezoeken elk jaar het kerkhof van Herent.  Dit 

jaar was dat het soldatenkerkhof waar Paul Huys-

mans als ervaren verteller een soldatenverhaal 

naar voor bracht uit de geschiedenis van Herent.  

Een jongen van zestien overleefde de oorlog niet. 

Het zette aan tot nadenken: ‘zo oud 

als mijn broer…’. 

 

In het donkere bos van Het Schrijn 

werd door twee duistere enge figu-

ren het verhaal uitgebeeld van Rosa 

van de Meuterhof, het enige echte 

spook van Herent. 
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TOCHT IN HET DONKER 

In de fietsenstalling van De Kraal was een 

ontmoeting voorzien met Petrus Mortalis, 

door de mensen ook Piet genoemd, Pietje 

De Dood.  De kinderen moesten niet bang 

zijn, hij kwam ze niet halen. Ze moeten 

namelijk eerst nog lang en gelukkig leven.  

Petrus kwam wel wat uitleg geven bij fo-

to’s die hij in de hele wereld genomen 

had.  Bij ons is er bijvoorbeeld veel ver-

driet bij een begrafenis, maar elders in de 

wereld is het groot feest omdat de ziel 

van de overledene naar de hemel ver-

trekt! Wat gebeurt er bij begrafenissen? 

Wat is de rouwkleur? Wordt er gedanst, 

feest gevierd? Hoe worden de doden be-

graven?  Daarna mochten de kinderen zelf 

aangeven wat voor hen de rouwkleur moet 

zijn, wat er moet gegeten en gedronken 

worden, of er gedanst moet worden enz. 

 

 

 

 

 

 

Op de speelplaats van de lagere school was een moord gebeurd!  Cluedogewijs waren verschillende betrokkenen 

nog aanwezig.  Door de juiste vragen aan de juiste betrokkenen te stellen, vonden de kraalpoirots de schuldige! 

De apotheose vond voor 

alle groepen plaats in de 

kerk.  Er vond een virtuele 

begrafenis plaats.  De kin-

deren namen respectvol 

plaats.  Ceremoniemeester 

juf Els, in een vroeger le-

ven muzieklerares, zong 

het stemmige ‘Blijf mij 

nabij’. De sfeer was se-

reen.  Daarna zongen we 

samen een canon. De kin-

deren kozen de woorden.  

Het was een eervolle ode 

aan de overledene. 
Geen pompoenen op deze tocht.  Wel spanning en zin-geving. 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent oktober18 Pagina  13 

 
 
Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn van het onderwijs.  De werkelijkheid is 
anders.  De kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechte schoolresultaten, op 
zittenblijven, op schoolmoeheid.  Hebben ze minder talent ? Of moeten ze meer afstand afleggen 
dan de kinderen in de binnenbanen.  Ze zitten gevangen in een armoedeweb en ervaren de onge-
lijkheid op school. 

 
In een tijd dat de kinderarmoede in ons land toeneemt vraagt Welzijnszorg/Samen-tegen-Armoede 
aandacht voor de invloed van armoede op onderwijs.  Welke zijn de mogelijke oorzaken, maar ook 
wat kan eraan gedaan worden.  Welzijnszorg pleit voor: 

een betaalbaar onderwijs 

een open school 

investeren in leerkrachten 

Ben je als directie, leerkracht, lid van een oudercomité of schoolraad betrokken bij deze proble-
matiek, lig je als burger wakker van deze onrechtvaardige toestand of wil je gewoon meer weten 
over hoe we kinderen uit die ‘buitenbaan’ op school kunnen krijgen? 

 

Kom dan 

 op vrijdag 7 december om 20.00u  
 naar de  Persilstraat 7 in Herent 

 
Mevrouw Arabel Cardoen, politiek medewerksters van Welzijnszorg geeft uitleg over hoeveel kin-
deren in de buitenbaan lopen, wat de mogelijke oorzaken zijn en welke aanbevelingen Welzijns-
zorg geeft om te komen tot grotere gelijke kansen. 

 
Na de inleiding van Mevr. Cardoen is er ruimte om bemerkingen te formuleren, vragen te stellen en 
van gedachten te wisselen. 

 
Iedereen welkom, de toegang is gratis 

  

Meer inlichtingen:  

Tuur Vanempten 016/23.55.83 

 

 
 

 

 

 

 

 Onderwijs en armoede 

1 op 5 loopt school in de buiten-
baan 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

 
OP 11 NOVEMBER HERDENKEN WE VOOR DE 100STE KEER  
DE WAPENSTILSTAND VAN DE EERSTE WERELDOORLOG. 

 
Op deze dag willen we in gedachten teruggaan  
naar de sfeer van de Groote Oorlog 1914-1918. 

Daarom nodigen we jullie uit op 
EEN APERITIEFCONCERT NA DE VIERING VAN 10.30 UUR  

                                    IN ONZE KERK. 
Meer informatie kreeg je in een extra nieuwsflash. 

 
We hopen jullie zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen. 

Gezinsviering 4 november 

 

Heb jij een fijne vriend? Ben jij een echte 
vriend? Wat betekent dit voor jou? Wat zegt 
Jezus hierover? 
Deze maand is de viering opgebouwd rond 
het mooie prentenboek: “Daar zijn echte 
vrienden voor!” Kom je het verhaal mee 
ontdekken?  
Je bent welkom op zondag 4 november om 
10.30 uur.  

Nadien drinken we samen een glaasje om 
onze vriendschap te vieren.  
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 
 
 

Ontmoeten is... 
de stap durven zetten. 

Je ware gezicht durven tonen, 
je vrees en onzekerheid 

opzij schuiven, 
je vertrouwen aan iemand schenken, 

weten dat je geborgen bent. 
 
 

Ontmoeten is... 
niet veel vragen stellen, 
aandringen of uitpluizen, 

beslag leggen 
of veroordelen. 

 
 

Ontmoeten is... 
nooit 'moeten', 

het is aanvoelen, 
luisteren, 

stil worden. 
 
 

Ontmoeten opent... 
nieuwe horizonten 

aan je leven. 
Je moet voortaan 

je kleinheid 
en onmacht 

niet meer verbergen. 
je moet ze niet langer 

alleen dragen. 
Er is iemand 

Die met je meedraagt, 
bij wie je altijd 
terecht kan! 
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      2018 november 
      

        

do 1   10.30 u: Allerheiligen//

        

vr 2     

        

za 3     

        

zo 4   09.00 u: Eucharistieviering+Koffie 

      10.30 u: Gezinsviering + drink 

ma 5     

      20 u: Werkvergadering catechisten vorm-

di 6     

        

wo 7     

      20 u: Parochieploeg//pastorie 

do 8     

        

vr 9     

        

za 10   14 u - 16 u EC catechese/ De Kraal 

        

zo 11   10.30 u: Woordviering//Kinedi 

      aansluitend aperitiefconcert 

ma 12     

        

di 13     

        

wo 14     

        

do 15     

        

vr 16     

        

za 17   14u??: Doopvoorbereiding kinderen 

      18 u: Sjaloomviering vormsel//kerk 

zo 18   10.30 u: Herdenkingsviering 

        

ma 19     

        

di 20     

      20 u: doopvoorbereiding ouders EC//

wo 21     

      20 u: Parochieploeg//pastorie 

do 22     

      20 u: 1ste Doopvoorbereiding//pastorie 

vr 23     

        

za 24     

        

zo 25   10.30 u: Woordviering Christus Koning 

        

ma 26     

        

di 27     

      20 u: 2de voorbereiding doop 

wo 28     

      20 u: Pastorale raad//pastorie 

do 29     

        

vr 30     

        


