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Niet van hen verstoken zijn wij, 

niet zonder taal en teken 

van onze lieve doden. 

 

Hun denken en hun doen, 

hun goede woord 

omvat ons op alle wegen 

naar het Licht, 

naar het Weten 

van het Laatste en het Eerste. 
 

    Luk Draye 
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   GEZINSVIERING 4 NOVEMBER 

 

 

 

 

“Op een dag gingen Wardje Wasbeer en Daantje Das vissen. 
Hun wintervoorraad was op en hun maagjes knorden om het 

hardst. 

Als ze gepakt met vishengel en visnet op stap gaan naar de 
plas, komen ze onderweg hun vriend-

jes tegen. Elk van deze vriendjes 
heeft hulp nodig, en Wardje en Daan-

tje aarzelen geen moment om hen te 
helpen met een notenspeurtocht, op 

een vossenbouwwerf en bij een uilenreddingsactie. Wanneer de avond 
valt, hebben Wardje en Daantje nog altijd honger. Maar thuis wacht 
hen een verrassing ...” 

 

 

 

De kinderen in de viering luisterden gespannen naar dit mooie 

verhaal dat hen deed nadenken over vriendschap en hulpvaardig-
heid. 

Was dit ook niet datgene wat Jezus ons leerde? Elkaar helpen, er 

zijn voor elkaar, en was dit niet de boodschap die Hij aan zijn 
leerlingen meegaf om zo door te geven aan .... ons? Een mooie 

boodschap die ieder van ons meekreeg, en waar we de volgende 
dagen, weken, maanden en jaren hard aan gaan werken. 

 

 

 

De viering afsluiten deden we met het vrolijke "Vrolijke Vrienden"-
lied, dat heel de kerk luidruchtig meezong, Herent zal het gehoord 

hebben. Nog een gezellige babbel bij een lekker glaasje en we ver-
trokken goed gezind de zondag in. 

 

 
 

 
 

GEZINSVIERING: DAAR ZIJN ECHTE VRIENDEN VOOR! 
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De kerk was sfeervol versierd met kunstwerken van kinderen van De Kraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    11 NOVEMBER 

Op 11 november herdachten we voor de 100ste keer de wapenstilstand van de eerste wereldoorlog. 

Om dit te herdenken gingen we na de viering van 10.30 uur samen in gedachten terug naar de tijd  

van de Groote Oorlog 14-18. 

 

Met woord en muziek haalden we de sfeer van deze duistere periode weer op. 

We deden dit met mensen uit onze eigen gemeenschap. 

Op het groot orgel boven speelde Serge Vanhoffelen. 

 

Lisbeth Claeys bespeelde het kleine orgel beneden en de cello. 

 

We hoorden Astrid Golsteyn aan de piano. 

 

Luk Draye loodste ons met poëzie en pakkende teksten van het 

ene naar het andere stuk. 

 

 

Op het einde speelde Wim Pauwels voor ons – hoe kan het ook anders – de Last Post. 

 

Ook de kinderen van de KINEDI waren tegelijkertijd in de pastorie bezig rond 

dit thema.   

We sloten dit concert samen met hen af en zongen het vredeslied onder des-

kundige begeleiding van Michel Dumalin. 

 

Als je onderstaande link aanklikt kan je het concert integraal beluisteren 

https://we.tl/t-WWUt4sVel4  

 

Bedankt aan iedereen die dit mogelijk maakte. 

Het was een beklijvend concert. 

We mogen dankbaar zijn in zo een rijke, getalenteerde en 

warme gemeenschap te kunnen vieren. 

https://we.tl/t-WWUt4sVel4
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(ZORG) DRAGEN EN GEDRAGEN WORDEN.  

EERSTE COMMUNIE 

 

Het verhaal van de goede herder was een prima inleiding op  

onze middag. 

 

Tom Baeyens kwam ons vertellen over de voedselbank.  

In januari gaan wij in kleine groepjes sterzingen om dit project 

te steunen.  

 

Tijd om ook letterlijk te voelen wat het doet om gedragen te 

worden. We speelden buiten het leuke spel ‘dikke Bertha’.   

Daarna zochten we 

samen in kleine 

groep naar wat het 

betekent om zorg te 

dragen en gedragen 

te worden.  

We deden dit met  

behulp van een  

fotoreportage. 
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Wie we in ons hart dragen en waarom, mochten we daarna op een hart tekenen of schrijven. Dit hart nemen 

we mee naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EERSTE COMMUNIE (2) 

Als afsluiter van de middag lazen we samen het gebed dat in onze map staat. 

 

Het was weer een fijne middag. Dank je wel mama’s en papa’s die onze catechisten een handje  

kwamen toesteken.   
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We starten de Advent op 2 december met de gezinsviering, waar we heel intens samen gaan vieren rond het 

licht.  

De tweede zondag is er dan de Kinedi, daarin zullen we knutselen voor Welzijnszorg om zo ook een licht te zijn 
voor anderen.  

De derde viering is dan dé viering van Welzijnszorg: 1 kind op 5 begint zijn schoolloopbaan met minder kansen. 
Een ongelijke start. Hoe hard hij ook zijn best doet, hij moet meer afstand afleggen dan zijn leeftijdsgenoten in 

de binnenbaan.  

In de vierde viering wordt het licht nog intenser tot de apotheose met Kerstmis. 

Onze grote adventskrans is een en al symboliek:  

De adventskrans is rond en symboliseert de aarde, heel de wereld.  
Hij staat ook voor het terugkomen van de jaargetijden.  

De vier kaarsen op de krans geven niet alleen de vier weken van voorbereiding aan,  

maar ook de vier windstreken noord, zuid, oost en west.  
Het dennengroen is een teken van hoop. 

 

Weetje:  

De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse 

theoloog Johann Hinrich Wichern. 

Hij ving veel kinderen op die uit armoedige gezinnen af-

komstig waren. De kinderen vroegen vaak wanneer het 

eindelijk kerst was. In 1839 besloot hij uit een houten wiel 

een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen. 

Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangesto-

ken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt 

de adventskrans met dennengroen versierd.  

DE ADVENT EN KERSTMIS KOMEN ER AAN 

 

Advent… het is een periode van verwachting.  

Aftellen naar Kerstmis, eerst heel aarzelend, een klein lichtje in het duister.  

Vier weken vieren we rond de komst van dat licht dat elke week verder groeit.  

Advent betekent ook letterlijk ‘komst’.  

De komst van het Licht dat Jezus is. 

Met de kinderen willen we dat licht ook thuis brengen.  

Elke week worden zij uitgenodigd om tijdens de communie een  
kleien kandelaar met een kaars te maken.  

Zo kunnen zij ook thuis het licht van de Advent laten groeien. 
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 BELANGRIJK OM WETEN 

KERSTVIERINGEN 

  
    MAANDAG 24 DECEMBER  
         om 21 uur kerstwake 

 
 

 
      DINSDAG 25 DECEMBER  

   om 9 uur woordviering  

   om 10.30 uur gezinsviering 

HET PAROCHIESECRETARIAAT ZAL GESLOTEN ZIJN OP 

DINSDAG 25 DECEMBER 

WOENSDAG 26 DECEMBER 

DINSDAG 1 JANUARI 2019 

WOENSDAG 2 JANUARI 20196 
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Samen Tegen Armoede is ook een oproep aan zoveel mogelijk mensen.  

In Vlaanderen en ook in Herent stijgt armoede en de kinderarmoede in het bijzonder.  
(https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/
rapport_herent.pdf)  

 
Steeds meer mensen krijgen minder kansen en worden uitgesloten.  
De strijd tegen minder kansen, tegen uitsluiting kunnen we maar winnen dankzij een solidariteit van velen. 

Met velen, meewerken en oplossingen zoeken!  
Samen kunnen we het verschil maken!  

 
Met de jaarlijkse campagne probeert WZZ zo veel mogelijk mensen hiervoor te mobiliseren. We doen dit door 
elk jaar één aspect van die armoede in de kijker te zetten. Dit jaar is het “armoede en onderwijs”.  

Uit elk kind het allerbeste halen. Dat moet de doelstelling zijn van het gehele onderwijs. Afhankelijk van ieders 
interesses en talenten.  

De realiteit is echter anders. Wie geboren wordt in een kansarm gezin of een gezin lager op de sociale ladder, 
kent vaak een hobbelig parcours in de schoolloopbaan. Er wordt vaker van school en richting veranderd, leer-
lingen blijven vaker zitten of komen in de waterval terecht. Verschillende onderzoeken tonen aan dat dit op 

ruime schaal gebeurt.  
Kortom: het onderwijs slaagt er niet (voldoende) in om meer gelijke kansen te realiseren. 1 op 5 kinderen 
heeft of krijgt minder kansen in het onderwijs omwille van armoede.  

Op 5 kinderen loopt er 1 in de buitenbaan. 
 

Met deze campagne wil WZZ aanbevelingen doen aan politiek, school, leerkracht en samenleving om samen 
werk te maken van gelijke onderwijskansen.  
 

WZZ vraagt: een betaalbaar onderwijs voor elk kind,  
                         de school een open poort en meer investeren in leerkrachten.  

 

 

 

Campagne WZZ 2018 in Herent. 

WZZ staat voor “Samen Tegen Armoede”. 

Samen in twee betekenissen 

Samen met de mensen die dagelijks ervaren wat het betekent minder kansen te 

krijgen of uitgesloten te worden. Hun mogelijkheden en capaciteiten laten ontplooi-

en, ijveren voor meer kansen.  

Daarom werkt WZZ samen met Marant en Stapke in de wereld.  

Ze hebben onder meer samen hun 

schouders gezet onder het theaterproject  

“Zondagswake” op 16 en 17 november. 

 

Het was een succes , bijna 300 toeschouwers, op twee dagen, 

konden genieten, zo blijkt uit de vele reacties, van een beklijven-

de beleving.  

De ploeg van WZZ Herent zette er niet alleen haar schouders  

onder maar was er ook aanwezig met een stand over WZZ.   

https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_herent.pdf
https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_herent.pdf
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BETAALBAAR ONDERWIJS VOOR ELK KIND!  

De schoolfacturen lopen op en zijn voor gezinnen met een laag inkomen moeilijk of niet betaalbaar. Omwille 

van financiële redenen haken kinderen af voor de “extra’s”  in het schoolprogramma.  Het aantal onbetaalde 

schoolfacturen stijgt en meer scholen doen beroep op incassobureaus. 

WZZ vraagt om de dubbele maximumfactuur (een maximum per jaar en over heel de schoolloopbaan) niet  

enkel in het basisonderwijs maar ook in het secundair onderwijs in te voeren.   

De scholen verplichten om een beleid van kostenbeheersing te voeren.   

Samen de strijd aangaan tegen onbetaalde schoolfacturen. 

 

DE SCHOOL EEN OPEN POORT!   

De toegankelijkheid voor ouders uit kwetsbare gezinnen verhogen. 

Scholen creëren ruimte voor ouders om elkaar te leren kennen, om vertrouwen op te bouwen en goede  

afspraken te maken.  

Meer aandacht voor het onthaal, een gemakkelijk toegankelijk aanspreekpunt en organiseren van informele  

momenten en een laagdrempelige communicatie. Scholen versterken met partners (open school).  

De school wordt de spil in de buurt. 

 

INVESTEREN IN LEERKRACHTEN!  

Leerkrachten zijn spelers voor gelijke kansen. Daarom is het belangrijk dat ze loskomen van stereotiepe  

beeldvorming en de eigen referentiekaders. Tijdens de opleiding competenties verwerven rond armoede en  

ervaringskennis opdoen. Leren omgaan met diversiteit door in de opleiding diversiteitslessen te voorzien. 

De schoolteams meer ondersteuning geven, tijd en ruimte geven voor duurzame en  

langdurige trajecten. 

 

 

Campagne WZZ 2018 in Herent (2) 

Als je hierover meer wil weten, kom dan op 7 december naar de info-avond in de  

Persilstraat nummer 7 om 20 u.   

https://www.kerkinherent.be/2018/11/25/1-op-5-loopt-school-in-de-buitenbaan/  

Deze avond wordt georganiseerd door WZZ samen met KWB. Mevrouw Arabel Cardoen, politiek mede-

werkster van Welzijnszorg, geeft uitleg over hoeveel kinderen in de buitenbaan lopen, wat de mogelijke 

oorzaken zijn en welke aanbevelingen Welzijnszorg geeft om te komen tot grotere gelijke kansen.  

https://www.samentegenarmoede.be 

Er is ook ruimte voor jouw mening en voorstellen 

 

 

SAMEN TEGEN ARMOEDE:  

DOEN JULLIE MEE? 

https://www.kerkinherent.be/2018/11/25/1-op-5-loopt-school-in-de-buitenbaan/
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 NOTEER ALVAST IN JA AGENDA 

LEZING VAN PROFESSOR  

DIRK DE WACHTER 

 

“LAAT ONS ALSTUBLIEFT EEN  

BEETJE ONGELUKKIG ZIJN” 

 

DONDERDAG 13 DECEMBER 2018 OM 20 UUR 

O.L.VROUW KERK IN HERENT 

 

HOUD DEZE DATUM ALVAST VRIJ. 

 

JE HEBT HIER REEDS EEN EXTRA NIEUWSFLASH OVER GEKREGEN. 

GEZINSVIERING 2 DECEMBER 2018 

WIJ VERWACHTEN HET LICHT 

 

Samen vieren we de eerste zondag van de Advent. 
De viering draait rond het thema ‘Licht’.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor de kinderen is er een doemoment, dat elke 
zondag van de Advent herhaald wordt. We sluiten 

de viering weer af met een drankje. 

Ook op Kerstdag, 25 december is er een  

kindvriendelijke gezinsviering om 10.30 uur. 

KERSTVERHALEN BIJ DE KERSTSTAL. 

Hebben jullie kleuters en kinderen van 4 tot 12 jaar 

zin in een gezellige en warme kerstmiddag met  

vertellingen en verhalen?  

Op zaterdag 22 december, 

de eerste dag van de  

kerstvakantie,  

nodigen we alle kleuters en  

kinderen uit op een ontspan-

nende en ontmoetende verha-

lennamiddag.  

We maken het supergezellig met  

lichtjes en kaarsen.  

 

De activiteit start om  

14 uur en we verwachten de 

ouders rond 15.45 uur voor 

een afsluitend moment. 

 

De activiteit wordt georganiseerd door  

de parochie in samenwerking met De Kraal.  

 

Meer informatie krijg je in de loop van de maand  

december. 

 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent november ‘18 Pagina  11 

 

 

 

NOTEER ALVAST IN JA AGENDA (2) 

 

 

HET PAROCHIESECRETARIAAT ZAL GESLOTEN ZIJN 
OP: 

 
DINSDAG 25 EN WOENSDAG 26 DECEMBER 2018  

DINSDAG 1 EN WOENSDAG 2 JANUARI 2019 
 

 
 

 
 

KINEDI 9 DECEMBER 
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VORMSELBIJEENKOMST ‘WAT IS GELOVEN ?’ 

 

 

We staan alweer een maandje dichter bij 
het vormsel in mei, en ja, samen met on-

ze vormelingen groeien we elke keer wat 
meer. Deze keer hebben de catechisten 
dan ook heel veel van de vormelingen 

geleerd. Met hen gingen we tijdens de 
catechese eens wat dieper in op ‘wat is 
geloven?’ en ‘wat betekent geloven nu 

eigenlijk voor jou?’. 

 

 
 

 
 

 
Vanuit deze stelling hebben we de vormeling 
zelf de sjaloomviering laten invullen, een ware 

verrassing. Elke catechist heeft zich met zijn/
haar groepje gebogen over enkele diepere vra-
gen in verband met het geloof. Want wat denk 

je over ‘Geloven is niet zomaar weten’? Tot 
‘Geloven in wie?’ en ‘Heeft God wel een plan 

met elk van ons?’ En wat als anderen geloven in 
een andere God? Wat zijn trouwens de pluspun-
ten en minpunten van geloven? 

 

 

 

Geloven, ’t is toch maar iets raars, of juist niet? Op hun eigen creatieve manier hebben de vormelingen ons 
ook nog eens stil laten staan bij deze vragen. 

 
Dankjewel ‘kids’ om ook ons weer een beetje mee te laten groeien,  

in ons geloof, als catechist, als mens.  

Op jullie eerlijke en ongedwongen manier hebben jullie dat stuk voor stuk schitterend gedaan. 
 

En voor diegenen die het gemist hebben en graag ook eens deelnemen aan onze gezellige vieringen, we no-
digen jullie graag uit op onze kerstviering op 8 december 2018 om 18 u. in de kerk.   

Graag tot dan! 

 VORMSEL 
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Zondag 25 november, halfelf ’s morgens en er is heel 

veel volk in onze kerk, jong volk. Vandaag viert de 
Chiro van Herent haar jaarlijks feest van Christus Ko-

ning, dat naar goede traditie begint met een viering 
in de kerk. 
 

“ça va?!” is het jaarthema van de Chiro en dat kon je 
goed merken. 

 
 
Een mooi verhaal over de vele verschillende emoties die je kan voelen 

en teksten en gebeden daarover: het is oké als je je eens niet goed voelt en 
het is goed om dat bij elkaar te bevragen. En weet je wat? Ook de Chiro is een 
goede plaats om te zeggen dat het soms niet goed met je gaat. Samen spelen 

in de Chiro zorgt ervoor dat je je verdriet even kan vergeten. 
 

 
En dat verhaal paste wonderwel bij het evangelie. "Alles wat je voor een 
ander gedaan hebt, heb je ook voor mij gedaan", zo vertelde Jezus ons 

vandaag. "Als jij andere mensen helpt en samen werkt, dan heb je dat 
niet alleen voor die anderen maar ook voor mij gedaan en dat is prachtig". 

En dus hoorden we hoe geloven helemaal niet zo moeilijk is en dat je dat 
ook kan tonen in de Chiro door goed voor elkaar te zorgen, zeker voor wie 
het even allemaal niet zo goed ziet zitten. 

 
We begrepen hoe rijk je kunt zijn, in de Chiro en daarbuiten, als je elke zondag samen mag 

spelen. We zongen vele liedjes, over de wereld als een toverbal, over het geloof in de Chiro 
en over de vrede die er is als je elkaar de hand geeft, de vrede die we enkel maar samen 
kunnen maken. 

Doe daar een mooi versierd altaar bij met de Chiro-vlag, water, brood dat we samen zegen-
den, onze Chiro-kaars, ...en de eenhoorn: het symbool van het jaarthema waarbij de veel-
gekleurde manen symbool staan voor de vele emoties die we voelen.  

 
 

 
Daarnaast een straf zangkoor, een oorverdovend applaus 
voor die ongelooflijke toffe en zorgende leidingsploeg, die 

elke zondag weer vol vrijwillig engagement het beste van 
zichzelf geeft, en een grote groep kinderen die echt wel stil 

kunnen luisteren.  
 

Tot op het einde, dan zongen we het kiekeboelied, zodat Herent rond halftwaalf wakker werd van al die zang-

decibels.  
En daarna begon de rest van het feest, in en rond Herent.  
Beste Chiro meisjes en jongens, het was fijn en feestelijk met jullie in de kerk. Volgend jaar zijn wij met Chris-

tus Koning ook graag weer bij jullie feest. 
 

 

 

CHIROJONGEREN VIEREN KRISTUS KONING 



 

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

 

 

 

 

 

 

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 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent november ‘18 Pagina  15 

 

 

        TEKST VAN DE MAAND:  

 

Als tekst van de maand hebben we gekozen voor een brief die een soldaat naar huis schreef. 

Het is geen opbeurende brief, maar het geeft de gruwelijke werkelijkheid mee van de Groote Oorlog. 
 

 
 
Verdun 18 maart 1916 

Lieveling, Ik schrijf je om je te zeggen dat ik niet zal terugkeren van de oorlog.  
Alsjeblieft, huil niet, wees sterk.  
Bij de laatste aanval die ik meegemaakt heb, verloor ik mijn linkervoet, en de open wonde is  

geïnfecteerd.  
De dokters hebben mij gezegd dat ik nog maar een paar dagen te leven heb.  

Wanneer mijn brief je bereikt, zal ik hoogstwaarschijnlijk al dood zijn.  
Ik zal je vertellen hoe ik gewond ben geraakt.  
Drie dagen geleden gaven de generaals het bevel om aan te vallen.  

Het was een onnodige slachtpartij.  
Bij aanvang waren we met 20.000 soldaten.  

Voorbij de prikkeldraad waren we nog met ongeveer 15.000. 
 
Op dat ogenblik werd ik getroffen. Een obus sloeg niet ver van mij in en een stuk ervan rukte mijn 

linkervoet af.  
Ik verloor het bewustzijn en kwam een dag later weer bij in een verpleegtent.  

Later vernam ik dat er van de 20.000 soldaten slechts 5.000 overleefden, dankzij het bevel van gene-
raal Pétain om de aanval af te breken. 
 

In jouw laatste brief die ik ontving, schreef je dat je zwanger bent geworden na mijn laatste verlof, 
twee maanden geleden.  
Wanneer de kleine geboren wordt, vertel hem dan dat zijn papa gestorven is als een  

held voor Frankrijk.  
En zorg er vooral voor dat hij niet in het leger gaat en op een even domme manier omkomt als ik. 

 
Ik hou van jou en ik hoop dat we elkaar in een andere wereld mogen tegenkomen.  
Ik bedank je voor alle mooie momenten en zal altijd van je blijven houden. 

 
 

 

Tot weerziens, Soldaat Charles Guinant 
 

 

    Brieven 

    aan het 

    t huisfront 
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