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Parochienieuwsbrief  
Onze-Lieve-Vrouw Herent 

In deze laatste nieuwsbrief van het werkjaar laten we je weer mee 

proeven van alles wat er de voorbije maand gebeurde. 

We geven je ook enkele data mee die je zeker niet mag vergeten. 

Meer informatie hierover krijg je via een nieuwsflash. 

                    We wensen je een heel prettige vakantie. 

                         Eind september zijn we er weer. 
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   GEZINSVIERING: WAT EEN MOOIE WERELD! 

 
 
We kwamen op 2 juni samen voor de maandelijkse gezinsviering. De 
kerk hing nog vol met versieringen die verwezen naar de eerstecom-
munie- en vormselvieringen van de vorige weken, want we hadden 
de eerstecommunicanten en de pasgevormden uitgenodigd om sa-
men dankbaar terug te blikken.  
 
 
We voelden ons meteen 
thuis in de kerk, want Pol 
Verdoodt ging voor, samen 
met Rik Homblé.  
Mevrouwtje Raap-maar-op 
maakte ons bij het begin 
van de viering meteen  
attent op de mooie wereld 
waar we in leven, en die we 
zomaar cadeau krijgen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
We baden ook enthousiast voor onze wereld. We beloofden 
mee te werken aan een propere wereld, maar ook aan een 
levendige en vredevolle wereld. We vroegen aan God om 
ons daarbij te helpen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Er was bijna niet genoeg plaats rond het altaar voor alle  
kinderen die mee vooraan het Onzevader kwamen bidden en 
dan elkaar enthousiast de vrede toewensten.  
Na de communie las Veerle nog een mooie tekst over de 
mensen die we op onze weg kunnen tegenkomen, die naar 
ons luisteren, die ons nieuwe dingen leren en die ons onze 
grenzen leren verleggen. 
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De eerstecommmunicanten kwamen trots vooraan zingen dat ze op 
weg gaan. Ze vroegen of we meegingen. Als er hobbels op het pad 
zijn, geven we mekaar een hand. Sta dus op en doe mee. Zet je 
voetstappen in die van mij!  
De Voedselbank kreeg een cheque met het mooie bedrag dat de 
kinderen bijeengebracht hadden bij het Sterzingen en bij de  
omhaling tijdens hun feestelijke viering.  
Domo krijgt binnenkort een cheque van de vormelingen. 
 
 
 

 
 
 
 
De gevormden zongen voor de laatste maal hun jaarlied:  
'Ik spring heel graag de wereld in om te groeien’. 
Jezus zegt: "Ik toon jou de weg", zodat je echt zal groeien!' 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Natuurlijk was de sjaloomband erbij om alle liedjes die we  
zongen nog meer glans te geven. 
 

Heb jij zin om ook bij de band te komen? Dat zou fijn zijn! 
Geef je naam dan maar op aan een voorganger in de viering of 
op het secretariaat. 
 
 
 
 
 
 
We sloten de gezinsviering traditiegetrouw af met een  glaasje, dat extra feestelijk was omdat we dankbaar terug-
geblikt hadden op zoveel blije feesten in onze parochiegemeenschap. 

 

 

 

 

 

 

 
    GEZINSVIERING: WAT EEN MOOIE WERELD!(2) 
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Lisbeth las uit de kinderbijbel het pinksterverhaal voor.  

Met Pinksteren hadden de leerlingen de moed en de kracht gevonden  

om naar buiten te gaan en honderduit te vertellen over hun vriend, Jezus.  

Ja, ze stonden in vuur en vlam voor Hem! 

 

 

Hoe moeten zij zich gevoeld hebben?  Zoals een mama die over haar pasgeboren baby vertelt? Of zoals een 

jonge voetballer die eindelijk zijn eerste goal kan scoren? Of zoals het gevoel dat je had bij het feest van je 

Eerste Communie? 

 

 

Vandaag staan de kinedi-kinderen in vuur en vlam voor hun papa.  

Voor vaderdag tekenden ze op krimppapier een grote vlam, die ze mooi  

inkleurden.  

Iedereen zat vol spanning voor de oven in de keuken bij Margot.  

Het resultaat kan je hieronder zien.  

Papa kan deze geluksbrenger in de auto of aan zijn bureau hangen. 

KINEDI 

 

Zondag 16 juni was het alweer de laatste kindernevendienst van het werkjaar.  

En op deze Pinksterzondag stond de kinedi in vuur en vlam. 
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DOOPSEL 

Op zondag 9 

juni werden er 

7 kindjes ge-

doopt in onze 

kerk. 

Op deze mooie 

Pinksterdag 

werden ze op-

genomen in 

onze gemeen-

schap. 

In de eerste viering werden Amber Vanmoer, dochter van Nico en Steffie Jans,  Louise Creemers, dochter 
van Stijn en Elizabeth Hamels, Alexander Nevens, zoon van Thomas en Karolien Hollanders en Yannick 
Stockmans, zoon van Mario en Wendy Veugelen gedoopt. 
In de viering van 15.30 uur werden Leon Coomans, zoon van Steven en Jessica Verdonck, Jelte Bollion, 
dochter van Kenny Bonne en van Kristel en Niel Hombrouck, zoon van Tim en Annelore Baeten gedoopt. 
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BELANGRIJK OM WETEN 

Tijdens de vakantiemaanden  

juli en augustus is het  

secretariaat open op  

dinsdag en vrijdag  

telkens van  

9.00 uur tot 12.00 uur 

BELANGRIJKE WIJZIGING  

 

VANAF SEPTEMBER ZAL ER ELKE EERSTE ZONDAG VAN 

DE MAAND EEN HERDENKINGSVIERING ZIJN. 

 

DE GEZINSVIERINGEN ZULLEN DAN DOORGAAN OP DE 

DERDE ZONDAG VAN DE MAAND. 
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 MISDIENAARSOPLEIDING 

Op woensdag 5 juni werden de nieuwe misdienaars opgeleid.  

Ze leren mooi buigen en samen gaan zitten. Voor sommigen hangt de grote bel nog hoog en met 

die kleine belletjes stappen zonder dat ze rinkelen vraagt nog wat oefening, maar ze zijn klaar voor 

heel wat oefenmomenten zodat ze in september hun ‘diploma’ kunnen krijgen.  

Maya Alejandra      Toon 

Louis (links) 

en 

Mattijs (rechts) 
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Al zeer vele jaren viert het Davidsfonds van Herent, Winksele en Veltem-Beisem hal-

verwege juni het naamfeest van Sint-Lutgardis in de kerk van Herent. Nu gebeurde 

dat op zondag 16 juni en deze datum viel dit jaar toevallig samen met haar naam- 

en feestdag...  

Eens te meer was het een prachtige viering, met priester en oud-pastoor Leopold 

Verdoodt als voorganger, samen met Ilse Donneux. Pol Smout was organist en ook de 

medewerking van het vrijwilligerskoor, onder de leiding van Simonne Vanduffel, 

zorgden voor de muzikale begeleiding en versterking.  Alle aanwezigen – iets meer 

dan 200 blaadjes werden uitgedeeld – zongen opnieuw enkele van onze mooiste 

Vlaamse kerkliederen enthousiast mee. De teksten (lector : Marleen Vandewiele) en 

de  homilie van Pol Verdoodt gaven de viering een biezondere inspiratie met als the-

ma ‘Verknocht – Verbonden identiteit’. In deze viering werd ook verwezen naar de 

nieuwe missie van het Davidsfonds waar we inzake ons rijke culturele aanbod ook moeten proberen om ALLE 

mensen te bereiken en dat we dit aanbod rond taal, kunst en historisch erfgoed op een positieve, inclusieve 

en verbindende manier willen delen met andere mensen, ongeacht hun culturele, religieuze of etnische ach-

tergrond. 

Zoals elk jaar werden in de viering de overleden leden van het afgelopen jaar herdacht,  

namelijk Jan Lamens, Willy Van Duffel, André Alaerts en Guido Claesen. 

 

Achteraf waren de kerkgangers uitgenodigd om een glaasje te drinken en wat te verbroederen in de tuin van 

de pastorie, en wie er bij was kan opnieuw getuigen dat het ook dit jaar zeer goed was… Met dank aan de 

parochieploeg voor het gebruik van de tuin en de pastorie en vooral ook aan Margot voor de zeer bereidwilli-

ge hulp. 

Tot volgend jaar op een zondag rond half juni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINT-LUTGARDISVIERING  DAVIDSFONDS    16 JUNI  2019 

Lutgardis werd geboren te Tongeren en zou als kind een frivool meisje zijn geweest. Vanwege een fi-
nanciële tegenslag kon ze niet beschikken over een bruidsschat en trad ze al op 12-jarige leeftijd toe in 
het Sint-Catharinaklooster van de Benedictinessen van Sint-Truiden, iets wat voor vrouwen van haar 
stand een gebruikelijke keuze was. Aanvankelijk had ze weinig interesse in het kloosterleven, maar dat 
veranderde na een visioen van Christus die haar zijn wonden toonde. Op 20-jarige leeftijd deed ze haar 
professie als non. 

Omdat zij zich aan een strengere kloosterregel wilde onderwerpen, ging ze in 1206 over naar de 
Cisterciënzerinnenabdij van Aywières (aanvankelijk gevestigd in het Luikse Awirs en vanaf 1215 te Cou-
ture-Saint-Germain). Vervolgens verhuisde ze naar de abdij van Nijvel en later weer terug naar de abdij 
van Aywières. 

Omdat ze geen abdis wenste te worden in een Franstalige abdij, vroeg zij van Onze Lieve Vrouw de 

gunst om nooit Waals te hoeven spreken. Lutgardis dacht de gave te hebben om de toekomst te voor-

spellen en had visioenen. Ze was ook een van de eerste vereerders van het Heilig Hart. Aan het einde 

van haar leven werd ze blind. (bron Wikepedia) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tongeren_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruidsschat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Truiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloostergeloften
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuster_(religie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterregel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%ABnzers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsbisdom_Luik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Awirs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Couture-Saint-Germain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Couture-Saint-Germain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijvel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abt_(abdij)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze_Lieve_Vrouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Hartverering
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Kinderen die in 2008 geboren zijn of die in het schooljaar 2019-2020 in het zesde leer-
jaar zitten, kunnen in Herent gevormd worden op zaterdag 16 mei 2020.   
 
Samen met de jongeren (en hun ouders, coaches en tochtgenoten) willen we vanaf  
september 2019 een boeiende tocht maken. In eigentijdse activiteiten ontdekken 
de jongeren hoe ze stevig in het leven kunnen staan en hoe ‘Geest-ig geloven’ daarbij 
kan inspireren.   
 

 
Na de smaakmaker volgen 6 gemeenschappelijke activiteiten waarvan we nu de data al willen meedelen 
zodat ieder er rekening kan mee houden. Als je wil gevormd worden, wil dat zeggen dat je geïnspireerd en 
geëngageerd door het leven wil gaan en dat je dat belangrijk genoeg vindt om aandacht aan te besteden en 
tijd in te steken.  
Natuurlijk is leren sporten, tekenen, viool e.d.m. ook belangrijk. Door te opteren voor wisselende tijdstippen 
proberen we ervoor te zorgen dat niet al je andere hobby's volgend schooljaar plots wegvallen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je meer info i.v.m. de smaakmaker of de activiteiten, wil je je kind al opgeven voor het vormsel, wil je 
zelf meewerken aan deze eigentijdse (en een beetje tegendraadse) werking, dan kan je terecht op dit mail-
adres: vormsel.herent@gmail.com.  
 
Tot op 6 september! 
 
De kerngroep: Greet Van de Poel, Dominique Van der Schoot, Mieke Van den Eeden en Raf Somers 

 
 

 

GEEST-IG GELOVEN: VORMSEL 2019—2020 

 
DIT ZIJN DE DATA: 

 
Vrijdag 6/9  18 u-20 u   

Zaterdag 19/10  9 u-13.30 u     
Zaterdag 23/11 14 u-18 u + viering (ouders) 

Zaterdag 11/1 9 u-12.30 u 
Zaterdag 15/2 14 u-17 u 

Zondag 15/3 10.30 u tot 15 u (Gezinsviering en aansluitend gezinstocht) 
Zaterdag  25/4 10 u tot 21 u  

Zaterdag 16/5: geest-ig vormsel  

In Herent willen we dit vormsel volgend jaar vernieuwend aanpakken.  

Kom naar onze SMAAKMAKER op vrijdag 6 september om 18 uur.   
De jongeren kunnen er proeven van ons vernieuwd aanbod.  

Het wordt een boeiende ‘escape-room’ rond de zes pijlers waarrond het vormsel draait.   
De ouders verwachten we om 20 uur voor een kort infomoment samen met de jongeren. 

Nadien kunnen ouders en kinderen beslissen of ze inschrijven.   
Dat kan ook daarna en wel t.e.m. 22 september. 

mailto:vormsel.herent@gmail.com
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Alzo klonk de uitnodiging voor het slotfeest van de parochie OLV Herent.  
De inschrijvingen liepen binnen als een trein (meer dan 70!), zowel jong als oud (tussen 7 en 87) was  
vertegenwoordigd. 
 

 
 
Na een weldoende aperitief met bijhoren-
de volkse gezangen o.l.v. Lieven aan de 
gitaar nodigde Annemie alle aanwezigen 
uit voor een eenvoudige maaltijd: soep en 
brood, allemaal zelf gemaakt.  
Jef en Veer hadden 4 originele soorten 
soep gemaakt en Luk bakte het heerlijk-
ste brood.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SLOTFEEST 

Beminde parochianen, 
Op de zevende dag rustte de Heer … want Zij had al een heel jaar haar handen vol aan een  

parochie, ergens tussen Leuven en Mechelen. 
Elke zondag zingen ze daar uit volle borst en bidden ze tot de glasramen trillen. 

De rest van de week "zitten" ze in werkgroepen. 
Maar welke werkgroep is de beste? Welke is de meest hechte werkgroep? Welke de meest sexy? 
Welke werkgroep zal het best vertegenwoordigd zijn op het slotfeest en zal met het geld uit de 

wekelijkse collectebus gaan lopen ? 
God rustte en zag dat het goed was. Zo ook wij ! 

Want niet alleen de week heeft een einde, ook het werkjaar !  
Leg de hand af van de ploeg, laat de schaapjes even staan - we gaan feesten. 
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Als alle magen voldaan waren, werd het gezelschap uitgenodigd om zich 
opnieuw naar de grote zaal te begeven, “omdat uit een recent onderzoek 
in de vieringen bleek dat het nodig was om de stemmen te trainen”. Els 
gaf een professionele stemopwarming, waarna het resultaat hiervan di-
rect getoetst werd aan de praktijk: iedere werkgroep had bij de inschrij-
ving een lied uit de blauwe bundel moeten opgeven, en deze klonken nu 
beter dan ooit.  Daarna mocht het gezelschap zich in groepjes indelen, 
voor de kwis, natuurlijk over … kerkliederen.  

 

 

Kris was de quizmaster en leidde alles in goede 
banen.  

 

 

Mark en Lisbeth begeleidden op het 
keyboard en Jolien zorgde voor 
prachtige dwarsfluitmuziek.  

 

 

SLOTFEEST (2) 
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Als beloning volgde er een heerlijk 

en overvloedig – uiteraard ook zelf 

gemaakt – dessertenbuffet. 

 

 

 

 

Iedereen genoot met volle teugen van de sfeer, het lekkere eten, maar vooral de verbondenheid die dit feest 
in zich had. Daarom een dikke dankjewel aan alle etenmakers, klaarzetters, uitscheppers, afwassers, oprui-
mers, maar zeker ook aan de zangers en de muzikale begeleiders, die ons al deden uitkijken naar een volgen-
de editie. Maar eerst … een welverdiende vakantie aan allen! 
 

 
SLOTFEEST (3) 
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SLOTFEEST (4) 

En dat het er gezelligheid troef was is maar al te duidelijk met onderstaande sfeerbeelden. 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

MISDIENAARS SAVE THE DATE 

Aan alle misdie-

naars vragen we 

om zaterdag 28 

september vrij te 

houden omdat 

we hen willen 

verrassen op een keitoffe namid-

dag. 

We maken er dan met z’n allen 

weer een superboeiende dag van. 

Wat en hoe willen we nu nog niet 

verklappen, maar hou deze datum 

zeker vrij.  

In de loop van de vakantie krijg je 

hiervoor een uitnodiging met alle 

nadere informatie. 

GEZINSVIERING—INSTUIF—ONTMOETING—START NIEUW WERKJAAR 

De zomervakantie moet nog beginnen. Toch zijn we ook al aan het plannen voor het nieuwe werkjaar dat 

start in september. 

Zondag 15 september willen we van de gezinsviering een uitgebreid ontmoetend moment maken. 

We starten, voor wie wil, met een wandeling. Waar we juist vertrekken laten we jullie nog weten. 

Deze wandeling eindigen we met een bezinnend moment van breken en delen.  

Ook wie niet mee stapt, is uiteraard welkom voor deze afsluiting. 

 

Daarna klinken we op het nieuwe werkjaar.  

Wie dan nog tijd en zin heeft kan de vakantie afsluiten met een picknick.  

Voor die picknick brengt ieder gezin zijn/haar eten mee.  

 

Meer concrete informatie over plaats en uur krijg je in de tweede helft van augustus. 

We hopen dat jullie er bij zijn!  

15 AUGUSTUS—ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART  

Zoals ieder jaar vieren we ook nu weer op 15 augustus het feest 

van O.L.Vrouw Hemelvaart, de patroonheilige van onze parochie.  

In tegenstelling tot de andere vieringen gaat deze feestviering door 

om 10 uur.  

 

Na de viering is er traditiegetrouw een receptie in 

de tuin van de pastorie.  

We willen ook weer beroep doen op vrijwilligers 

om de bewoners van Oostrem, Bethlehem en de 

Hemelboom naar de kerk te brengen.  

Achteraan in de kerk ligt een papier waarop je je 

kan inschrijven om “chauffeur” van dienst te zijn. 

Je kan je hiervoor ook opgeven via parochiehe-

rent@skynet.be of door je naam door te geven 

op het secretariaat (016 22 91 24). 

Alvast bedankt voor je medewerking.  
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

Pinkstergedachte 

 

De Geest van God 

is geen spookbeeld of hersenschim. 

Hij is onder ons aanwezig, 

voelbaar en tastbaar. 

Hij spreekt soms uit de blik in onze ogen. 

Je ziet hem in de mensen 

die verdraagzaam zijn 

en respectvol omgaan met elkaar. 

Je voelt hem in dat liefdevolle gebaar 

of die hartelijke handdruk. 

 

De Geest van God 

is de scheppende kracht 

die bruggen slaat over de diepste kloven, 

die mensen bij elkaar brengt 

en conflicten ombuigt 

in begrip en verzoening. 

Het is de energie die bergen kan verzetten 

en mensen boven hun kleinheid uittilt 

- de levensadem van God 

die mensen bezielt en in beweging zet. 
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        TOT SLOT 

DIT IS WEERAL DE LAATSTE NIEUWSBRIEF 

VAN HET WERKJAAR. 

 

IN JULI EN AUGUSTUS NEMEN WE EEN ADEMPAUZE. 

VANAF SEPTEMBER KUNNEN JULLIE WEER ALLE  

ACTIVITEITEN VOLGEN VIA DEZE NIEUWSBRIEF. 

 

WE WILLEN GRAAG IEDEREEN BEDANKEN DIE OP EEN OF 

ANDERE MANIER HEEFT BIJGEDRAGEN OM VAN DIT JAAR 

WEER EEN ONVERGETELIJK JAAR TE MAKEN 

 

WE WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN  

DEUGDDOENDE ZOMERPERIODE. 
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