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   LICHTMIS … FEEST VAN HET LICHT! 

Een kerk vol ouders met dopelingen van het afgelopen jaar, grootouders, eerstecommunicanten en hun 

gezin, … allemaal samen zitten ze te wachten in een donkere kerk. Want vandaag is het lichtmis en zal 
het licht de kerk binnenkomen.  

 
Na een warm welkom is het tijd voor de voorbeden, bij elke voorbede gaat er al-
vast één kaars aan.  

 
 
Tijdens een vrolijk lied gaat er een warme 

gloed doorheen de kerk, het licht van de 
Paaskaars verspreidt zich vliegensvlug in de 

kerk want iedereen houdt een kaarsje vast 
en geeft het licht door aan zijn of haar buur.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Zodra de kaarsjes terug uit zijn en het licht in de kerk aan gaat wordt het verhaal van "De opdracht van 
de Heer" aan de hand van een toneeltje uitgebeeld door enkele enthousiaste kinderen en doopcatechis-

ten, en zo wordt ook dat verhaal weer wat duidelijker voor alle aanwezigen.  
 
 

 
 

 

           Alle  
gezichten lichten 

op.  
 

      Elk jaar  

opnieuw is dit 
een  

prachtig  zicht.  
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De kinderen antwoorden nadien superenthousiast op alle vragen tijdens de homilie. Jaja, iedereen heeft wel eens 
angst in het donker maar een lichtje en de steun van Jezus kunnen ons daarbij helpen! 

 

 
 

 
En dan is het tijd voor een 
volgend hoogtepunt: de kin-

derzegen. Elk kind wordt per-
soonlijk gezegend zodat het 

kan uitgroeien tot een pracht-
mens en in de voetsporen 
van Jezus kan treden.  

 
 

 

 
 

Even later is het alweer tijd om naar huis te gaan, maar op lichtmis ge-
beurt dat niet met lege handen. De dopelingen van het afgelopen jaar 
krijgen hun kruisje, dat een heel jaar in onze kerk gehangen heeft, op 

lichtmis mee naar huis. En de 
andere kinderen? Die krijgen dit 

jaar een theelichtje met een 
geheime boodschap mee. Wie 
heeft de boodschap al gevon-

den? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       LICHTMIS … FEEST VAN HET LICHT!(2) 

Bedankt iedereen voor deze 

geslaagde viering. 
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Om 10 uur is het voor de catechisten al een drukte van belang. 

Samen maken we alles klaar om weer een fijne middag met de 

kinderen te beleven: lokalen schikken, knutselmateriaal klaarleg-

gen, … 

Een laatste controle van de gemaakte afspraken. Dan zijn we 

klaar om er aan te beginnen. 

Vanaf 13.40 uur druppelen de kinderen binnen. Wat zijn ze alle-

maal weer enthousiast. Om 14 uur starten we in de grote 

groep. Eerst vieren we onze jarige van de dag. Wat straalt ze! 

We luisteren naar het evangelieverhaal dat ook in onze viering van 19 mei wordt gelezen en leggen de link met 

het jaarthema : ”Jezus gaat mee”.         

Daarna werken we verder in kleine groepen. Er staan weer verschillende activiteiten gepland: 

We maken al versiering voor de kerk voor onze grote dag. 

 

 

 

 

 

 

We gaan op ontdekking in de kerk. Daar zien we grote en kleine schatten.  

De kinderen komen ogen te kort en hebben veel vragen.  

De kerk heeft voor hen nu geen geheimen meer. 

We leren Jezus nog beter kennen door het verhaal van Zacheus.  

We leven ons in in de personages uit dit verhaal.  

Verbazingwekkend hoe de kinderen dit kunnen. We staan ook stil bij ‘bidden’.  

 

 

Uiteraard wordt er ook gezongen voor de viering van ’s avonds.  

Als extraatje krijgen de kinderen een, zelf te vouwen, dobbel-

steen mee met korte gebeden.  

Voor we samen naar de lichtmisviering gaan eten we nog onze 

boterhammen. 

Na een lange middag vieren we samen met de kinderen die het 

voorbije jaar gedoopt werden en een goedgevulde kerk. Het 

was weer een fijne middag.  

 

 

EERSTE COMMUNIE: ZATERDAG 2 FEBRUARI 
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God gaf ons de aarde om deze te bewerken en te bewaren. Je 

eigen grond bewerken is vandaag niet voor iedereen vanzelf-

sprekend. De campagne van Broederlijk Delen brengt het the-

ma van de onrechtvaardige grondverdeling in Guatemala on-

der de aandacht. 

 

 

De helft van de Guatemalteekse families slaagt er niet in om genoeg en gevarieerd voedsel op tafel te zetten 

voor hun kinderen. Te weinig eten heeft een enorme impact op de gezondheid van kinderen. Ze groeien tra-

ger, iets waar ze nooit van herstellen, voelen zich slap en zijn vaak ziek. Honger is een sluipende moordenaar. 

De beste manier om voldoende eten op tafel te krijgen, is zelf voedsel telen. De boeren blijven dus niet bij de 

pakken zitten en vechten voor een eigen stuk landbouwgrond. De toekomst van hun kinderen staat op het 

spel. Heel wat boeren zijn vastberaden om hun droom waar te maken. Door de internationale koffiecrisis ko-

men veel plantages leeg te staan. De boeren zien hun kans. Ze verenigen zich in boerengroepen en zoeken 

naar manieren om aan grond te komen.  

Broederlijk Delen brengt de situatie in Guatemala hier onder de aandacht. Want naast de Guatemalteekse 

overheid, hebben ook de Europese Unie en België een verantwoordelijkheid in dit verhaal. Handelsakkoorden 

leggen grote druk op de natuurlijke rijkdommen en op voedselvoorraden die broodnodig zijn in de regio zelf. 

We pleiten voor handelsrelaties die de rechten van mens en milieu respecteren. En denken na over waar ons 

voedsel vandaan komt. We kiezen voor gezond, lokaal en biologisch. Of voor eerlijke handel als het van ver 

moet komen. Zo zijn we solidair met boeren overal. 

 

 

Met een megafoon, het symbool voor deze campagne, willen we de boerengemeen-

schappen in Guatemala, die strijden voor een beter leven, een stem geven zodat hun 

roep voor een duurzame toekomst voor hen en hun kinderen gehoord wordt.  

 

 

 

Naast de megafoon plaatsen we een protestbord als bijkomend signaal van onze strijdvaardigheid tijdens deze 

vastenperiode. Op dit protestbord schrijven we de weekgedachte of het thema van elke zondagsviering. 

BROEDERLIJK DELEN 2019 
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Vorig jaar startten we voor de kinderen met de actie:  

Dagen zonder snoepjes. Dit jaar doen we dit opnieuw.  
Tijdens de Veertigdagentijd mogen de kinderen de blikjes, brikjes 

en flesjes frisdrank die ze uitsparen door mee te doen, meebren-
gen naar de kerk. 
Hier krijgen ze een plaatsje op onze feesttafel.  

Na Pasen worden ze gedoneerd aan de voedselbank.  
We sparen niet enkel frisdrank, maar ook allerlei lekkers.  
 

 
 

 
 

 

 
Ook zullen de kinderen elke week uitgenodigd worden om 

mee te zaaien.  
We gaan met de kinderen zaaien, zaadjes laten kiemen in 
de grond, voelen wat je met grond kan doen, plantjes 

verzorgen en iets laten ontluiken tegen Pasen.   
Ook onze jaarlijkse Paasboom wordt tegen Pasen zeker 
weer een uitbundig Paassymbool! 

BROEDERLIJK DELEN 2019 

In het kader van de nieuwe strengere controle op de privacyreglementering is het verplicht om te communi-

ceren 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 
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In de kinedi luisterden we naar het verhaal van Petrus: Hij schreef in zijn dagboek:   

Vandaag heb ik iets vreemds meegemaakt. Ik was 

met mijn broer de netten aan het uitgooien. Toen riep 

Jezus van Nazareth iets tot ons. Ik verstond Hem 

eerst niet goed. Toen hoorde ik dat Hij zei: “Kom met 

me mee, ik zal maken dat je vissers van mensen 

wordt.”  

Ik wist niet wat Hij wilde zeggen met die 'vissers van 

mensen'. Ik heb het dan maar aan mijn broer ge-

vraagd. Die moest ook even nadenken en zei toen: 

“Mensen kun je vergelijken met vissen. Zoals vissen 

zwemmen in het water, zo kunnen mensen in zeeën 

van ellende leven. En dan zouden wij die mensen uit 

hun ellende moeten vissen. En dat kunnen wij doen, 

wanneer wij de goede boodschap brengen.” 

Hoe doe je dat, mensen uitvissen uit ellende. Door te delen! Als iemand zijn brooddoos vergeten is, deel je 

je boterhammen. Je hebt misschien een beetje honger, maar dat is niet zo erg! Of je stiften delen, dat lijkt 

iets klein, maar dat is het niet. 

Is het zo gek dat Petrus eerst niet begreep wat Jezus wilde zeggen? Nee hoor, er zijn veel manieren van 

horen en luisteren. En Jezus zegt soms moeilijke dingen, daar moet je 

over nadenken! 

 

Dan kregen we allemaal een tekening van een vis. Kan jij Jezus vol-

gen? Niet altijd eenvoudig, wel altijd boeiend!  

We deelden die visjes ook uit aan iedereen die in de kerk zat. 

KINEDI 

Als je denkt dat alles tegenzit,  

denk dan opnieuw. 
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NOTEER OOK DIT IN JE AGENDA 

KINEDI : Broederlijk delen 

Zondag 10 maart om 10.30 u in de pastorie van Herent 

Guatemala  

Kom luisteren naar het verhaal van Sharon en haar familie. 

Ontdek hoe zij leven en welke moeilijkheden zij hebben. 

Wie weet kunnen wij wel helpen! 

 

 

 

 

 

Opgelet! In april is er uitzonderlijk GEEN kinedi! 

 Groeten van Lies, Lisbeth, Mia en Sandra 
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Elk jaar wordt de nieuwe paaskaars gekozen door de kinderen van het zesde leerjaar van de Kraal. Dat is iets 

waar ze echt naar uitkijken, zelfs kinderen van het vierde vragen wanneer zij eindelijk ook eens mogen kiezen, 

het is dus iets wat echt leeft. En het is ook een eer om die kaars te mogen kiezen. 

Dit zijn de kandidaten voor de paaskaarsverkiezing van dit jaar. 

Kaars 1: Vijf kleurige figuren, de vijf (bewoonde) werelddelen symboliserend. Eén wereld die we samen zonder 

grenzen delen. Vijf verschillende maar verbonden figuren, rond het kruis. We zijn allemaal anders maar door 

Gods liefde verbonden. 

Kaars 2: Kruis opgevat als doolhof van verschillende wegen die allemaal naar het kruis leiden. We kunnen mis-

schien allemaal een ander levenspad bewandelen maar uiteindelijk kiezen we, als Christen, allemaal dezelfde 

weg. Zo komen we, via Jezus, tot bij God. 

Kaars 3: In de bijbel worden koren en druiven gezien als het symbool van groei, dood en verrijzenis of weder-

opstanding. De twee elementen van de eucharistie en het teken dat Jezus bij ons is als we vieren. 

Kaars 4:  Drie belangrijke symbolen van het Paasgebeuren staan bij elkaar. Kruis, zwachtel en vuur. Voor een 

vurige geloofsgemeenschap! 

Kaars 5: Dit opvallend koperkleurig kruis versierd met wassen "edelstenen" weerspiegelt onze uitbundige 

vreugde bij het paasgebeuren. De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia!  

 

Wie van de vijf kaarsen een jaar onze kerk zal sieren kom je te weten in de volgende nieuwsbrief!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DE 5 GENOMINEERDE PAASKAARSEN 
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De vasten is een oude traditie, die de laatste jaren weer meer bijval krijgt. Meestal onder een andere naam: 

Dagen zonder vlees, dagen zonder snoepjes,… De klemtoon is verschoven, vroeger ging het om zonde en boe-

tedoening, nu eerder op versoberen en nadenken hoe onze levenshouding een impact heeft op de mensen en 

de wereld rondom ons.  

De tradities van de hele Vastenperiode zijn rijk en zitten vol folklore. Katholieke gebruiken mengden zich met 

lokale tradities tot een wonderlijk geheel. 

De Vasten start op Aswoensdag: Katholieken halen een kruisje op hun voorhoofd, als 

teken van bezinning en inkeer. De as is het overblijfsel van verbrande 

'palmtakken' (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de vie-

ring van Palmpasen op Palmzondag. In andere landen waar geen buxus groeit, en ook 

wij hebben dankzij de buxusmot niet veel buxus meer over, worden andere lokale 

planten gebruikt zoals wilgenkatjes, olijftakjes of taxus.  

 

 

De Goede Week start op Palmzondag en heeft veel wonderlijke 

tradities, die heel plaatsgebonden zijn. 

Op Palmzondag worden Letse kinderen wakker gekieteld met 

palmtakjes. Dit brengt geluk  en zorgt ervoor dat de kinderen 

dat jaar flink zullen zijn. Volwassenen geven elkaar een flinke 

tik op de broek met bijeengebonden wilgentakken.  

In bepaalde streken van India worden de oranje bloempjes die 

wij stinkertjes noemen, rijkelijk in het rond gestrooid.  

In Wales versiert men de graven met bloemen.  

 

 

Dichter bij ons, in Hoegaarden, wordt sinds 1631 op de zondag voor Pasen 

het Christusbeeld, gezeten op een palmezel, door de leden van het Aposte-

lengenootschap, door de straten van Hoegaarden gedragen. In Hoegaarden 

wordt de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem herdacht. Die werd ont-

haald door een met palmen wuivende en zingende menigte. Hoewel de 

meeste palmprocessies in ons land verdwenen tijdens de 18de eeuw, blijft 

dit gebruik tot op vandaag in Hoegaarden bestaan. Bij de processie lopen 

kinderen met gewijde palmtakken die ze aan de omstaanders proberen te 

verkopen. 

 

 

 SYMBOLEN IN DE VASTEN 
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De goede week is een erg sobere week. 

Tijdens de Witte Donderdagviering wordt het altaar ontkleed en mogen de klokken nog een keer uitbundig 

beieren om dan niet meer geluid te worden tot de paaswake.  

 

Op Goede Vrijdag wordt de kruisweg van  

Jezus herdacht. Maar opvallend genoeg staat 

die nergens volledig in het evangelie. Zes van 

de veertien staties komen zelfs nergens voor. 

Mattheüs beschrijft slechts vijf staties. De an-

dere staties zijn ontstaan uit overlevering. In 

de 15de eeuw begonnen vooral de Francisca-

nen kruiswegen op te richten. Omdat slechts 

een beperkt deel van de bevolking kon lezen 

werden de staties uitgebeeld met beelden of 

schilderijen. Hoe komen we dan aan die 14? 

Ook dat heeft een lange geschiedenis. In de 17de en de 18de eeuw kon men voor het afleggen van een volledi-

ge kruisweg een volle aflaat krijgen, maar niet alle kruiswegen waren even lang. Rond 1735 legde paus Cle-

mens XII het aantal vast op 14.  

 

En dan komt de dag waar we 46 dagen naartoe hebben geleefd. (46 inderdaad! Want in de vastentijd zijn er 6 

zondagen en dan hoef je niet te vasten.) Pasen breekt eindelijk aan, de klokken luiden weer, het altaar is weer 

mooi versierd en iedereen krijgt paaseitjes. Maar waarom paaseitjes? 

De eerste versierde eieren werden door archeologen ontdekt.  

Na onderzoek bleken ze zeker 60000 jaar oud te zijn. In het oude Egypte stonden ze symbool voor dood en 

opnieuw geboren worden en het koningschap. Geen wonder dat de eerste christenen in die streken een rood 

geschilderd ei gingen gebruiken als symbool voor Jezus’ bloed, lijden, sterven en verrijzenis.  

 

 

Rond de 19de eeuw werden steeds vaker eieren uit chocolade gebruikt.  

 

 

 

In bepaalde streken tikken mensen hun hardgekookte eitjes tegen dat van ie-

mand anders, wiens eitje het langst heel blijft, zal veel geluk hebben het komen-

de jaar. 

 

We wensen iedereen een deugddoende, inspirerende vastentijd toe!  

 

 SYMBOLEN IN DE VASTEN (2) 
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Vanuit een samen zoeken en een bezorgdheid om de toekomst van onze kerk hadden de voorgangers en de 

parochieploeg een gesprek met Koen Vanhoutte, de nieuwe hulpbisschop. 

Voorafgaand was er een brief geschreven naar kardinaal De Kesel, de aartsbisschop. Daarin werd de be-

zorgdheid geuit over het tekort aan priesters en hoe de verdere invulling van het lekenambt zinvol kan inge-

vuld worden. Zou het niet goed zijn dat de bisschopsraad lekenvoorgangers kan mandateren? 

Elkaar bemoedigend en kritisch bevragend hadden wij een verkennend gesprek met hem. 

Hij stond open voor wat er in onze parochie reeds bestaat, beweegt en leeft.  Hij kon zich ook vinden in on-

ze vragen en bedenkingen. Hij bracht ideeën binnen van andere parochies en wat er elders leeft aan bezie-

lende en gemeenschapsvormende initiatieven.  

Er was ook de vraag naar ondersteuning vanuit het bisdom. Hoe ziet het bisdom de toekomst gezien het 

grote tekort aan priesters op korte termijn. We mogen de vraag rond het verbreden van het ambt niet uit de 

weg gaan.  

We herkenden ons in de zoektocht en het soms strakke keurslijf dat het instituut ons oplegt. Hij was zeer 

begaan met de initiatieven rond jeugd en jongeren die wij hier uitgebouwd hebben. We zochten naar moge-

lijkheden om op een hedendaagse manier kerkgemeenschap te vormen en zo aansluiting te vinden bij de 

kerk van morgen. Het ambt openstellen voor gewijde mannen en vrouwen is gezien de realiteit in Rome niet 

zijn bevoegdheid, maar hij deelt de bezorgdheid.  

Hij bemoedigde ons in de vele initiatieven rond eerste communie, vormsel, misdienaars, uitvaarten, zieken-

zorg, enzovoort die onze parochie gaande houdt, levendig houdt en sterk maakt.  

We kijken uit naar een verder gesprek, want daar stond hij zeker voor open.  

 

 

 
 

GESPREK MET HULPBISSCHOP VANHOUTTE 
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GOEDE RAAD 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

ASWOENSDAG 6 MAART 2019 

Met de aswoensdagviering op 6 maart 

om 20 uur geven we de aftrap van onze 

40-dagentijd en gaan samen op weg 

naar Pasen. 

Gezinsviering zondag 3 maart 2019 

TOPERVARINGEN 

Wat is voor jou een topervaring? Welk moment wil jij 

nooit vergeten en met anderen delen? 

Ook in de bijbel staat een verhaal waarin Jezus een 

topervaring heeft, we ontdekken het in de viering. 

Zoals in elke gezinsviering zingen we samen blije  liedjes 

en worden de kinderen actief betrokken. Wij hopen dat 

deze viering voor iedereen  een topervaring mag zijn. 

‘ER GAAT EEN WERELD OPEN’ 

Binnenkort start de Vasten. In deze tijd van bezinning organiseert de O.L.V.-parochie van 

Herent op donderdag 21 maart een avond met als thema ‘Er gaat een wereld open’. 

Herent is op gebied van sociale organisaties veel rijker dan je op het eerste zicht zou denken. Er leeft 

veel op de sociale kaart en daarmee willen we jullie laten kennismaken.  

Daarom komen verschillende sociale Herentse initiatieven : de Voedselbank, de Wereldwinkel, Stapke in 

de Wereld, de Open Bakker, OTL, LDC d’Ontmoeting, Groepswerking Marant, werkgroep Broederlijk De-

len, zichzelf voorstellen, en dit afgewisseld met een vleugje muziek van eigen bodem. Afsluiten doen we 

met een lekkere tas soep en een leuke babbel. 

Het wordt een warme, rijk gevulde avond, er zal echt een wereld opengaan!  

We verwelkomen jullie vanaf 19.45 u., en we beginnen eraan om 20 u. in de kerk van Herent,  

de inkom is gratis.  
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

 

 

DE KLEINE BRON IN DE WOESTIJN  
 
 

 
Er heerste eens in een land 

 ten zuiden van de Sahara een grote droogte.  
Het gras van de steppe kwijnde weg.  
De dieren vonden geen water meer.  

De woestijn rukte op. 
Zelfs dikke bomen en struiken 

 die de droogte gewend waren,  
zagen hun einde naderen. 

Bronnen en rivieren waren allang opgedroogd. 

Slechts één enkele bloem overleefde de droogte.  
Ze groeide dichtbij een heel kleine bron. 

Maar ook de kleine bron was de wanhoop nabij.  
Vol droefheid vroeg zij zich af: 

“Waarom doe ik al die moeite voor één enkele bloem,  

terwijl alles in het rond verdort?” 
Toen boog een oude knoestige boom  

zich over de kleine bron en zei:  

“Lieve kleine bron, niemand verwacht van jou  
dat je de hele woestijn groen en levend maakt.  

Jouw taak is het één enkele bloem leven te schenken,  
meer niet.” 
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