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   GEZINSVIERING 

 

LAAT ZO JE LICHT MAAR SCHIJNEN 
 

Het evangelie van de gezinsviering van maart vertelde ons de 
topervaring van Jezus, die op een berg ging bidden maar er ook 
Mozes en Elia ontmoette. Deze ontmoeting was zo'n bijzondere 

gebeurtenis dat Jezus ervan straalde. Petrus, Johannes en Jako-
bus waren erbij en het maakte een grote indruk op hen.  
 

Wij maken ook zulke leuke dingen mee, die we ons nog lang zul-
len herinneren, die we aan iedereen willen vertellen. Daarom 

hebben we in de viering gebeden voor alle mensen die ervoor 
zorgen dat wij kunnen stralen en voor de mensen die ons steu-
nen wanneer het eens wat minder gaat. Welk liedje past daar 

beter bij dan 'Laat zo het licht maar schijnen bij alles wat je doet. 
Zodat de mensen zeggen: God is goed!' 

 

Tijdens de communie kregen alle kinderen een kaartje met een zonnetje. Daarop konden ze schrijven of 
tekenen welke topervaring zij al meegemaakt hadden. Daar paste natuurlijk het lied bij waarin we zingen 

dat we samen onderweg zijn naar het land waar de zon van goedheid nooit meer ondergaat.  
 

 
 
 

 
 
De kinderen namen hun zonnetje mee naar huis, om niet te ver-

geten dat wij ook kunnen stralen en een topervaring kunnen zijn 
voor elkaar.  
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Op de eerste zondag van de vastentijd  kregen we van onze voorganger van dienst een duiding over 

het thema en de symbolen voor deze 40-dagentijd. 

We willen jullie deze graag hieronder meegeven. 

Op deze eerste zondag van de vastentijd begint een periode van 40 dagen van bezinning, van aandacht voor de 
binnenkant van ons bestaan. 

40 dagen om ons gewone-zijn even los te laten en stil te staan bij wat ons drijft. 

Meer dan anders zijn wij ons in deze 40 dagen bewust dat wij in ons leven op doortocht zijn met als eindbestem-
ming: het nieuwe Jeruzalem, stad van vrede, stad van God. 

Vandaag start ook de Broederlijk-Delencampagne met als slogan: Geef boeren eigen grond om voedsel te telen 

en “het is tijd om onze stem te laten horen”. 

 

Dit jaar is de megafoon het symbool. Een megafoon wordt doorgaans gebruikt om een 
grote groep mensen toe te spreken. Het zorgt ervoor dat de stem van de spreker ver-
sterkt wordt. Door dit symbool te kiezen, willen we tijdens deze vastencampagne een 

stem geven aan de arme boerenbevolking in Guatemala. Deze mensen worden door-
gaans niet gehoord. We helpen hun boodschap mee verspreiden, meer zelfs: we ver-

sterken hun boodschap. Een megafoon wordt vaak gebruikt in manifestaties en betogin-
gen. Met dit symbool zetten we dus ook de strijdvaardigheid van de Guatemalteken in 
de verf. 

 

 

Naast de megafoon plaatsen we een protestbord als bijkomend signaal van onze 
strijdvaardigheid tijdens deze vastenperiode. Op dit protestbord schrijven we de week-
gedachte of het thema van elke zondagsviering. In deze gedachte leggen we telkens 

de link tussen de lezingen en het symbool van ‘stem geven aan onrecht’. 

Aan de eerste zondag van deze vasten linken we de gedachte: “Geef (geen) gehoor”. 

 

 

 

Geef gehoor, geef geen gehoor? Wat is het nu? Laten we samen, doorheen de lezingen, uitzoeken waaraan we in 
deze vastentijd al dan niet gehoor geven. 

 

 

 

 
    BIJ HET BEGIN VAN DE 40-DAGENTIJD 
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Wij willen ook met onze kinderen tijdens deze vastentijd op weg gaan. 

 

We gaan tijdens de 5 vastenvieringen telkens wat zaaien, het laten kiemen en kijken wat 

er uit onze grond tevoorschijn komt, wat er gegroeid is…. en zo hebben we tegen Pasen 
een mooi, kleurrijk paastuintje! 

 

 

 

 

Vorig jaar hadden we ook voor de kinderen de actie: Dagen zonder snoepjes. Dit 
jaar doen we dit opnieuw. Tijdens de Veertigdagentijd mogen de kinderen de blik-

jes, brikjes, flesjes frisdrank of allerlei lekkers die ze uitsparen door mee te doen, 
mee brengen naar de kerk. Hier krijgen ze een plaatsje op onze feesttafel. Na Pa-
sen worden ze gedoneerd aan de Voedselbank. 

Wie al iets bij had bracht het naar voor en legde het op tafel neer 

   BIJ HET BEGIN VAN DE 40-DAGENTIJD (2) 

De tweede zondag van de vasten werden er zaadjes geplant in het tuintje. 

Nu is het spannend afwachten wat de vruchtbare grond ons zal geven. 
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DE DERDE ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD  

Onder het thema van “Tweede 

Adem” vierden we de derde zondag 

van de vastenperiode. 

Ondertussen kunnen we er niet 

meer naast kijken: ons tuintje 

begint te kiemen en leverde ons 

nu al deze prachtige foto’s op. 

Ook de feesttafel groeit iedere week aan. 

Bedankt aan alle kinderen om op deze manier 

ook zij die het minder goed hebben een  

extraatje te geven. 
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DE VIERDE ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD  

 

Het thema van de vierde zondag van de vasten was  
“Een nieuw geluid”. 

Ook nu verzorgden de kinderen vol overgave het paastuintje. 
Er werd geharkt en het water vloeide rijkelijk. 

De feesttafel werd weer wat voller. 

Mieke en Mark loodsten ons feilloos van het ene 

naar het andere lied. 

We verlieten onder prachtig orgelmuziek de 

kerk. 
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De kerk is niet alleen een gebedsplaats, maar mag ook een ruimere rol in de gemeente spelen. 

Een plaats dus waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en dit bij uiteenlopende gelegenheden. De parochie 

van Herent wil de kerk dan ook graag ter beschikking stellen voor activiteiten die mensen met elkaar verbindt, 

denk bijvoorbeeld aan lezingen, muzikale optredens of sociaal ingestelde activiteiten. 

 

We zitten volop in de Vasten, een periode om eens wat langer na te denken over allerlei dingen, onder andere 

over dingen die ons raken. Daarom stelden we in onze vastenactiviteit ‘Er gaat een wereld open’ zeven sociale 

organisaties in Herent voor, waarin vele vrijwilligers met veel enthousiasme werken, waarschijnlijk ook een aan-

tal onder jullie. 

Er is met enkele maar niet met alle organisaties die aan bod kwamen een parochiale band. Ze behoren allemaal 

tot een ruim vertakt en uitgebreid sociaal netwerk binnen onze gemeente. En samen hebben deze organisaties 

ergens een band want ze hebben vele zaken met elkaar gemeen: ze zijn allemaal heel waardevol, en alle vrij-

willigers verzetten met hart en ziel bergen werk om anderen te kunnen helpen. Chapeau hiervoor.  

 

 

 

ER GAAT EEN WERELD OPEN 

De eerste sprekers kwamen van OTL. Zij 

brachten een ontroerende getuigenis over 

hoe OTL ontstond en wat de impact ervan 

is op de mensen die er beroep op doen. 

Dan was het aan Ann, zij vertel-

de vol vuur  over het Sociaal 

Huis en de vele activiteiten die 

zij organiseren.  
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ER GAAT EEN WERELD OPEN (2) 

De derde sprekers kwamen van Stapke 

in de wereld. Sandra en An-Katrien  

getuigden over hun engagement. 

Daarna kwam Katrien vol vuur vertel-

len over de Wereldwinkel en Herent 

als Fairtrade gemeente.  

Omdat er zoveel te vertellen was over de 

werking van het Sociaal Huis bracht ook  

Mieke een deel van het verhaal.  
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 ER GAAT EEN WERELD OPEN (3) 

Als voorlaatste was het de 

beurt aan Luc. Hij kwam uitleg 

geven over de Voedselbank. 

Tenslotte kwam Tuur 
een pakkend relaas 

doen over armoede en  
Broederlijk Delen. 

Muzikale ondersteuning kwam ook 

van plaatselijk talent. Karel, Els en 

Lisbeth gaven het beste van zichzelf. 

De avond werd afge-

sloten met een lekkere 

kop soep en brood en 

een fijne babbel. 
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Deze keer keken we naar een filmpje van Broederlijk Delen. Sharon woont met haar 

familie in Guatemala. Ze hebben het niet makkelijk. Voor de mama van Sharon be-

gint de dag heel vroeg, al om 6 uur moet zij naar de molen om maïs te laten malen 

voor die dag. Ook Sharon moet hard werken: water halen, helpen koken, kleding 

wassen, afwassen,… Maar ze heeft ook tijd om te spelen met de honden en soms 

krijgt ze een lekker ijsje. 

De opa van Sharon is imker. Hij en enkele vrienden konden een eigen stuk land 

aankopen, daar kunnen ze nu hun eigen groenten kweken en bijen houden. Dit 

geeft hen een groter inkomen en vrijheid. Sharon en haar familie zijn heel hecht en 

ook al is het leven niet altijd eenvoudig, ze is blij met de hulp van Broederlijk Delen 

dat zoveel doet voor hun gemeenschap.  

Daarna was het tijd om naar de kerk te gaan. De kinderen moesten immers helpen om de paastuin aan te 

leggen. Ze moesten de aarde klaarmaken om in te kunnen zaaien: de grond moest aangeharkt en gegoten 

worden. Zo kan er volgende week gezaaid worden! 

 

 

 

KINEDI 

 

De catechisten gaan de klokken helpen in Rome,  

daarom is er in april uitzonderlijk GEEN KINEDI. 

 

Volgende Kinedi 12 mei! 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent maart ‘19 Pagina  11 

 

 

 

OPGENOMEN IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP 

Op zondag 17 maart werden Cedric Bossers, Lyam Van Asselberghs en Emmeline Glorieux gedoopt. 

Proficiat aan de fiere ouders Marijke en Jorn, Britte en Dries, Helen en Bernhard. 

Bedankt Lies, Wouter en Christa. 
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Dinsdag 16 april: verzoeningsviering om 20 uur in de kerk 

 

 

Donderdag 18 april: - Witte Donderdagviering om 15 uur in de kerk  

      - Witte Donderdagviering om 20 uur in de kerk 

 

 

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdagviering om 20 uur in de kerk 

 

 

Zaterdag 20 april: Paaswake om 20 uur in de kerk 

 

 

Zondag 21 april: - Paasviering om 9 uur in de kerk 

           - Paasviering om 10 uur in de kerk 

 

 

 

 

 

 
DE GOEDE WEEK 

TIJDENS DE GOEDE WEEK KAN JE OP ONDERSTAANDE MOMENTEN ELKAAR ONTMOETEN  

IN DE KERK EN ZO SAMEN HET LAATSTE STUKJE WEG NAAR PASEN AFLEGGEN. 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

GROTE KERKPOETS OP 17 

APRIL  

VANAF 14 UUR 

GEZINSVIERING 7 APRIL: “LENTEKRIEBELS”. 

Voel jij het ook? De lente is weer in het land. Alles begint te groeien en 
te bloeien. We danken voor de natuur die volop leeft. De kinderen mo-

gen ook zaaien en voor de plantjes in de kerk zorgen. We vieren op 
zondag 7 april om 10.30 uur in de kerk van Herent. Komen jullie mee 

vieren? 

 
 

De kinderen kunnen ook nog steeds de feesttafel aanvullen met iets 

lekkers dat zij in de veertigdagentijd niet aten of dronken. Na Pasen 

maken we hiermee de kinderen die op steun van de Voedselbank 

rekenen blij.   

 

                       GEZINSVIERING PASEN:  

                ZONDAG 21 APRIL OM 10.30 UUR.  

 

We vieren weer dit blije feest van hoop.  

Samen met het Kraalkoor maken we er een kindvriendelijke viering 

van met mooie symbolen en rituelen.  

Zouden de paasklokken ook van de partij zijn? 

HET PAROCHIE- 

SECRETARIAAT ZAL  

GESLOTEN ZIJN OP: 

 

woensdag 10 april 
vrijdag 12 april 

woensdag 17 april 
donderdag 18 april 

Als je poetskriebels hebt en als je deze 

kriebels graag met anderen in positieve 

arbeid wil omzetten dan ben je van harte 

welkom om samen de kerk een grondige 

Paasschoonmaakbeurt te geven. 

We steken samen de handen uit de mou-

wen vanaf 14 uur. 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 
 

KIEM DRAGEN  

De dagen kantelen 

van duisternis naar licht. 

Zon sijpelt in de aarde 

en doorgist haar. 

 

En wat gebeurt de mens?  

Hij heeft de soevereine keuze 

om te schuilen 

in zijn eigen kleine kern. 

Of te ontbolsteren 

en kwetsbaar kiem te dragen. 

 

Laten we kiezen 

om niet mens-alleen te zijn.  

 

Maar aangesproken en verbonden 

blootgesteld aan deze wereld 

met zijn honger en zijn onrecht, 

op te staan tegen iedere macht 

die doodt. 

 

Laten we uit onszelf 

een nieuw verhaal van uittocht schrijven. 

 

En worden: 

Stem die aanvecht. 

Woord dat optilt. 

Adem van verzoening. 

Schouder naast een ander. 

Brood dat leven geeft. 

 
        

     Kris Gelaude 
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