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   15 AUGUSTUS: HOOGFEEST VAN ONZE PAROCHIE 
 

 

 

 
 

 

Gedurende vele eeuwen werd het beeld van Maria, Licht der Blinden, uit de 16de eeuw in onze parochie 

door pelgrims met oog- en andere problemen vereerd. 

 

Vroeger ging op 15 augustus de 'grote processie' uit tot aan de muren van Betlehem. 

Onder andere door het drukke verkeer is deze traditie teloor gegaan.  

 

In plaats daarvan groeide de traditie om op 15 augustus ouderen uit Betlehem, bewoners van  Oostrem 

en andere inwoners van de parochie, die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen komen, voor deze 

viering uit te nodigen, onder begeleiding van vrijwilligers. 

 

Na de viering zijn alle parochianen welkom op een receptie in de tuin van de pastorie.  

Op de tonen van oude Vlaamse volksliederen wordt er gezellig bijgepraat en een glaasje gedronken. 

 

Moge deze mooie traditie nog lang in ere gehouden worden!  

We geven jullie hieronder een sfeerbeeld  van afgelopen 15 augustus. 

De viering in onze kerk was weer  

onvergetelijk. 

 

De aanwezigheid van zoveel mensen die er an-

ders niet bij kunnen zijn gaf een extra dimensie 

aan heel het feestgebeuren. 

 

Bedankt dat jullie er waren en een dikke merci 

aan iedereen die dit mogelijk maakte. 
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    15 AUGUSTUS: HOOGFEEST VAN ONZE PAROCHIE (2) 

Er werd gezongen en gepraat. 

En op de achtergrond….daar 

waren de trouwe werkers weer 

van dienst. 

Bedankt allemaal. 

De sfeer zat er zowel  

binnen als buiten  

goed in. 
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Herent heeft een rijke traditie aan krachtige 

momenten van vormselcatechese, gedragen  

en getrokken door een ervaren team met  

kilometers op de teller. Toen eind vorig  

werkjaar de tijd rijp was om binnen de vorm-

selwerking nieuwe, eigentijdse en kindgerichte 

accenten te leggen, kwam een ruime denk-

groep binnen de  parochie samen.  

We dachten na over de betekenis van het 

vormsel en brainstormden over een  

invulling die verder bouwt op de bestaande 

werking en zich tegelijk richten op de  

12-jarigen van nu in een steeds meer en sneller 

wijzigende  

maatschappij en eigentijds gelovig denken en  

handelen. 

 

GEEST 
Met Pinksteren werden de leerlingen van Jezus door de Heilige Geest in vuur en vlam gezet.  Ze werden  
‘be-geesterd’ om de boodschap van Jezus ook zelf te gaan verkondigen en aan de mensen duidelijk te  
maken hoe ze het ‘Koninkrijk Gods’ stapje voor stapje dichterbij konden brengen.   
Ze gingen ‘geest-driftig’ op weg met die boodschap. Het vormsel is een beetje een gelijkaardig ‘geest-ig’ 
moment.  De jongeren geven aan dat zij be-geesterd werden door de boodschap van Jezus en er in  
hun omgeving (thuis, op school, bij vrienden, in de parochie,…) werk van willen maken.  
Ze engageren zich daarvoor.  
 

Een goeie vormselwerking moet dus ‘geest-ig’ zijn, moet er op gericht zijn jongeren te inspireren met de 
(Heilige) Geest uit de boodschap van Jezus.  In de vormselwerking moet je die ‘Geest’ aan de jongeren  
duidelijk maken.  Dat betekent ook dat je moet werken vanuit de eigen beleving van jongeren.   
In die twee betekenissen mag het vormsel best wat ‘geest-ig’ zijn.   
We noemen onze werking dan ook ‘Geest-ig vormsel’ .  
 

HET LEVEN LEREN LEVEN 
De ondertitel ‘het  leven leren leven’ verraadt veel over de manier waarop we dat gaan doen.   
We richten ons op enkele belangrijke pijlers. Natuurlijk gaan we dieper in op eigentijds geloven en de  
verhalen, rituelen en symbolen die we daarvoor hanteren. Mekaar ontmoeten is een tweede doel zodat een 
verbondenheid groeit, onderling en met de ruimere gemeenschap. Daarnaast willen we ook bereiken 
dat de jongeren zich niet wentelen in geloof en gezellig ontmoeten maar ook een daadwerkelijk engage-
ment opnemen met mensen of in de natuur: het ‘Koninkrijk Gods’ zelf wat dichterbij brengen.   
Tot slot willen we met de vormelingen ‘rijkelijk’ (zingend) vieren, praten met God (bidden), genieten van rust 
en stilte en nadenken en filosoferen over het leven.   
Dat doen we vaak in spelvorm of aan de hand van zovele mooie verhalen. 
  

VORMSEL 2019: JONGEREN BE-GEEST-EREN! 
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Op vrijdag 6 september ging de ‘smaakmaker’ door.  Er 
dienen zich een dertigtal jongeren aan. In drie groepen 
konden ze proeven van ons aanbod.  Er werden vier 
‘kamers’ aangeboden in de vorm van ‘escape-rooms’.  
Om door te gaan naar een volgende kamer moesten de 
jongeren allerlei opdrachten uitvoeren rond getallen in 
bijbelverhalen (1), 
eigen talenten en 
filosoferen (2) en 
samenwerken (3).  
De vierde kamer was 
de ‘brainstorm- en 
chillhoek’ waarbij de 
jongeren o.m. een 
brief aan zichzelf 
schreven over waar-

om ze het vormsel willen doen én waarbij jongeren zelf ideeën konden ge-
ven voor de verdere vormsel-
werking.  

 

Op het einde van de smaakma-
ker konden de jongeren samen 
met hun ouders beslissen om in 
te schrijven. Wie niet aanwezig kon zijn is kan nog inschrijven tot 
22 september.  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORMSEL 2019: JONGEREN BE-GEEST-EREN! (2) 

Begeleiders, ouders en vooral de kinderen hebben alvast  

genoten van de eerste activiteit,  

dat bleek overduidelijk uit de reacties achteraf.  
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 JAARPROGRAMMA 

In dezelfde ‘geest’ zetten we de werking vanaf oktober verder in een zestal verplichte activiteiten.  Daar-

naast leren de kinderen in die activiteiten ook een daadwerkelijk engagement opnemen. In oktober komen pa-

rochianen getuigen over hun engagement.  Kinderen leren hun talenten kennen en spreken onderling af welk 

sociaal engagement ze dit jaar gaan opnemen. Dat kan gaan rond natuur, zorgen voor, organiseren of crea-

tief werken. In november werken we rond ‘geloven’.  In spelvorm leren de jongeren ‘geloven’ en ‘kerk’ beter 

kennen.  Daartoe werd ook speciaal een ‘zoekboekje’ gemaakt, gebaseerd op ‘geloven voor dummies’ dat voor-

heen werd gebruikt. Op het einde van die activiteit nemen ze een tweede engagement op, een gelovig enga-

gement. In januari werken we rond ‘De gezichten van God’, een activiteit rond stilte, bidden, nadenken en 

filosoferen. In februari komt ‘het vormsel’ zelf aan bod, een activiteit rond rituelen, symbolen en sacramen-

ten. Zondag 15 maart komen de ouders ook meedoen want een keuze voor een vormsel is ook een beetje een 

‘gezinskeuze’.  Na een gezinsviering (met naamsopgave) gaan we samen op stap in onze ‘gezinstocht’. We 

sluiten af met de ‘Lange Ladderdag’: een boeiende ontmoetingsdag die het vormselweekend moet vervan-

gen.  We klimmen op in het leven. We leren het leven leren leven. Een lange dag met op het einde een ‘Geest-

ig vuur’. Na enkele repetities is het dan zover op zaterdag 16 mei! 

 

SAMEN OP ONTDEKKINGSTOCHT 
Net zoals Jezus laten wij de kinderen tot ons komen.  Iedereen is welkom op onze vormselwerking.  Wij vat-
ten deze werking ook aan vanuit een enorm positief geloof in de mogelijkheden van elke jongere.  We doen 
dat net als Jezus eigentijds en een beetje tegendraads.  We gaan niet uit van vanzelfsprekendheden maar 
trachten samen met de jongeren te ontdekken hoe geloof en geloofsgemeenschap je leven rijker kan maken. 
We willen samen met hen zoeken naar wat geloof  in deze tijd nog/toch kan betekenen.  We ontdekken de 
laagjes in het leven en hopen samen met de jongeren zoekend op het spoor komen van zichzelf. Het is een 
zoektocht waarbij we hopen dat de jongeren geïnspireerd en begeesterd raken om zelf  keuzes te ma-
ken en engagement op te nemen en ze daarbij ontdekken dat geloof daarbij kan ondersteunen.  
 

Bij dit proces van het vormen van geloofsgemeenschap zijn natuurlijk alle parochianen betrokken.   
Komen jullie alvast mee vieren op de viering van zaterdag 23 november of zondag 15 maart?  We zoeken ook 
nog mensen die een onderdeel van een activiteit op zich willen nemen of op één of andere manier mee willen 
helpen om van deze vormselwerking een succes te maken.   
Geef een seintje op vormsel.herent@gmail.com. 

 

 

 

 

 

VORMSEL 2019: JONGEREN BE-GEEST-EREN! (3) 

mailto:vormsel.herent@gmail.com
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GEZINSVIERING 

Alle opdrachten stonden in het teken 
van samenwerken. 

 
En dat was geen enkel probleem:  

niet voor de kinderen en niet voor de 
volwassenen. 

 
Iedereen ging op in het spel en was 

een sterke schakel. 
 

Op zondag 15 september wijdden we het nieuwe werkjaar  

officieel in met een gezinsviering/instuif.  

 

Ook dit jaar bleven we niet ter plaatse.  

We vertrokken om 10.15 uur op het kerkplein om via een kleine  

wandeling met opdrachten naar de tuin van het Schrijn  

te stappen. 
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GEZINSVIERING 

Een aantal “oude getrouwe” wachtten ons bij aankomst op in de tuin van het Schrijn, om daar  

samen om 11 uur in de stille ruimte een bezinnend moment van breken en delen te houden. 

 

Het was een mooie viering waarin we samen het brood braken en deelden. 
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GEZINSVIERING 

 
 
 

De boekentassen werden voorzien van 
het label met het jaarthema “geef kleur 

aan je leven”. 
Ze zijn duidelijk klaar voor het nieuwe 

schooljaar. 
 
 
 

Daarna was het tijd voor een babbel bij 
een glaasje bubbels of frisdrank. 
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We luiden de klokken op 4 oktober voor 

vrede en dialoog 

In 1219, terwijl de vijfde kruistocht volop aan de 

gang was, trok Franciscus van Assisi vanuit  

het kruisvaarderskamp blootvoets en ongewapend 

samen met een medebroeder naar het kamp  

van de Egyptische sultan Malek Al-Kamil.  

Niet om de vijand te bekeren, maar om met hem van gedachten te wisselen over God en gebed. Er 

is geen verslag van de ontmoeting, maar de Franciscanen kregen wel de toestemming om kloosters 

op te richten, en Franciscus liet in zijn geschriften blijken dat de ontmoeting hem ook had beïn-

vloed. 

Franciscus koos radicaal voor geweldloosheid en dialoog, twee principes 

waaraan het vandaag wel eens durft te ontbreken.  

 

Om de 800ste verjaardag van de ontmoeting tussen Franciscus en de sultan te 

vieren, roept de Franciscaanse familie in België op om op vrijdag 4 oktober, 

de feestdag van Franciscus, wereldwijd om 14 uur de klokken te laten lui-

den, gelijktijdig met het appèl bij de moslims voor het middaggebed.  

Alle parochies van onze federatie gaan graag op deze oproep in. 

 

 

 WE LUIDEN DE KLOKKEN VOOR VREDE 

 

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 vereni-

gingen/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,  

stuur dan een mail naar  

parochieherent@skynet.be 
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Jullie zijn van harte welkom op 

• 13 oktober 

• 10 november 

• 8 december 

• 12 januari 

• 9 februari 

• 8 maart 

• 4 juni 

 

om 10:30u in de pastorie. 

 

Tot dan? 

Lies, Lisbeth, Mia en Nathalie 

 JAARPROGRAMMA KINEDI:  

ELKE TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND HOUDEN WE, TIJDENS DE GEWONE  

ZONDAGSVIERING, EEN KINDERNEVENDIENST.  

EEN KINDERNEVENDIENST WIL OP EEN SPEELSE, EENVOUDIGE EN EIGENTIJDSE MANIER  

DE WAARDEN VAN HET CHRISTELIJKE GELOOF OVERBRENGEN AAN JONGE KINDEREN 

(TUSSEN 3 EN 12 JAAR). 

TREK IETS POSITIEFS AAN 

DAT PAST ALTIJD 
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KINDERNEVENDIENST SEPTEMBER 2019 
 
Een nieuw schooljaar, een frisse start van de kinedi. 
En hoe kunnen we beter starten dan met een kennismaking met Jezus?  
Dit deden we op een heel eigentijdse manier, door het kijken naar een you-
tube filmpje ‘Jezus in 10 minuten’. 
Er werd met grote ogen gekeken naar hoe kinderen uit de tijd van Jezus 
over Jezus vertelden, naar verhalen van Jezus gingen luisteren en bij Jezus 
op de schoot kropen,  
want Jezus was een echte 
kindervriend. 
Nadien leerden we Jezus 
nog beter kennen.  
 
We vroegen ons af wat zijn 
beroep was, wat hij graag 
at, waar hij woonde, wie 
zijn ouders waren, wie zijn 

vrienden waren, wat hij fijn vond, …  
Heel veel vragen en evenveel antwoorden waarmee we nadien 
creatief aan het werk gingen, door wat ons aan Jezus deed 
denken te tekenen of in woorden op te schrijven. 
En dit was nog maar het begin van de kinediwerking van dit 
jaar.  

 
Ook tijdens de volgende kinedi’s gaan we creatief aan de slag met verhalen over Jezus.  
Alle kinderen van kleuter tot lagere school dus nog steeds meer dan welkom! 

 NOG KINEDINIEUWS 

 MERCI-KINEDI 

Zondag 13 oktober om 10.30 u 

in de pastorie van Herent 

   10 zieke mensen komen bij Jezus 
 

                                Dankjewel zeggen, 

een klein gebaar, 

een GROOT geschenk! 

Jezus leerde ons ook dankjewel te zeggen, 

maar doen we het wel genoeg? 

Kom en knutsel iets leuks om iemand te bedanken 

in de kinedi! 

 

Volgende kinedi op zondag 10 november 

Groeten van 

Lies, Lisbeth, Mia en Nathalie 
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HEEL HARTELIJK WELKOM 
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De jaaruitstap van de eerste communiecatechisten ging 
dit jaar naar Brussel. Iedereen kent ons Jubelpark met 
haar grote triomfboog, maar wij ontdekten dat het ook 
een heel fijne picknickplaats is om dekentjes uit te sprei-
den, gezellig te eten en te genieten van de zon en de kin-
deren te laten voetballen en ravotten.  
 
 
 
 
Lut nam ons mee op sleeptouw, vanuit haar woning die grenst aan het park. Toen de innerlijke mens vol-
doende aangesterkt was met de overheerlijke slaatjes, boterhammetjes, groentjes, wraps en witte wijn, kre-
gen we de eer om rondgeleid te worden in de Koninklijke Militaire School, die Lut vandaag fier “haar” school 
noemt, in haar rol van commandant.  

Jaaa, in militaire termen is een schooldirecteur een 
“commandant van de school”. En wat een school 
kregen we te zien!! Iedereen, groot en klein, ge-
noot ervan om een inkijk te krijgen in een militaire 
wereld die ons anders erg onbekend blijft. Hier wor-
den militairen opgeleid tot officier, een intensieve 
opleiding waar je bovenop een universitaire compo-
nent ook nog moet slagen voor doorgedreven mili-
taire en sportieve testen. Buiten de grandeur van 
een aantal geklasseerde gebouwen en het zeer uit-
gebreide sportcomplex, zijn twee elementen me 
speciaal bijgebleven. De eerste is het centraal aan-
wezige opschrift die de waarden van de KMS weer-

geeft: eergevoel, zelfdiscipline, toewijding, moed en respect.  
Hoewel ze een militaire oorsprong hebben, komen we er allemaal als mens een heel eind mee, geloof ik.  
 
Het tweede is de herdenkplaat van de 
KMS-slachtoffers van de eerste we-
reldoorlog. Deze staat in de officiële 
ingang van de school en wordt ver-
plicht gegroet telkens een militair er 
voorbijkomt. Dat overkomt Lut dus 
meerdere keren per dag :-)  
Het deed me een ding beseffen: daar 
waar ik een militaire opleiding al gauw 
link aan oorlog en geweld, zijn de pro-
movendi van deze school zich meer 
dan wie ook bewust dat we liever 
geen oorlog hebben! Laat ons dan ook 
dankbaar zijn voor de lange vredestijd 
die in onze regio heerst!  
 
 
    Een dankjewel aan Lut om ons deze gelegenheid te geven! 

 

 

JAARUITSTAP EERSTE COMMUNIE 
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Hallo! 
 
Mijn mama en papa zitten in de doopgroep. Ze vergaderen en dopen kinderen, maar elke zomer doen we 
ook een uitstap. Dat is met het hele gezin. Dit jaar gingen we naar de Plantentuin in Meise. 
 
 
Eerst vond ik dat maar raar. Maar eigenlijk was het echt wel leuk. 
Wist jij bijvoorbeeld dat coca-cola gemaakt wordt van de cocaplant en 
de colaboon? Of dat de moeder van alle sanseveria's in de plantentuin 
staat? Of dat er een waterplant bestaat met drijvende bladeren waar 
je een baby op kan laten zitten? 

 
 
 
We pakten de dag ook avontuurlijk aan. Zo staken we het water rond de 
burcht over met een vlot en trokken we langs smalle brugjes de amazone 
door.  
 
Niet echt natuurlijk, maar toch een beetje. 
 

 
 
 
 
 
Na elke uitstap gaan we frietjes eten en dat was nu 
ook zo. We trokken samen naar Frituur Fantasia en 
maakten er een gezellig friet-uurtje van. 
 
 
 
Het was een fijne dag! 
 

 

 

 

OP STAP MET DOCA 
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Angstvallig volgde ik de laatste dagen het weerbericht. Na 
een droge, warme zomer zou het weer ons toch ook op 28 
september goed gezind zijn? Niet dus. 

Het begon nog hoopvol: we vertrokken om 14 uur droog 
aan de kerk in Herent met een 
fijne groep van elf misdienaars.  
Sommigen gingen al verschillen-
de keren meer, voor anderen 

was het de allereerste keer. Enkele bereidwillige ouders brachten ons naar He-
verleebos voor een stevige wandeling naar de speeltuin ‘de Zoete Waters’. 
 
Op de parking begon het al: de eerste druppels vielen, maar we lieten ons niet 
ontmoedigen en we gingen op weg. In de schuilhut aan de vertrekplaats trokken 
we dan naar de eerste opdracht. Tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Dat 

was één van de doelen van 
de dag. 

We speelden onderweg een 
variant op verstoppertje, 
kennen nu mekaars naam 
en leeftijd. En toen viel de 
regen met bakken uit de 
lucht. Zelfs de bomen kon-
den ons niet droog houden. Iemand zei zelfs: ‘Ik had 
beter mijn badpak aangedaan’. 

 

Gelukkig kwamen we onderweg nog een schuilhut tegen en was er een lekkere versnapering voorzien. We 
zongen voor Mattijs die bijna jarig was en daarna één voor één voor al de anderen die over x dagen jarig 

zijn.  

Na een korte pauze namen we al onze moed bij elkaar 
en gingen voor het laatste stuk op weg. 

 

DE MISDIENAARS TREKKEN EROP UIT 
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Eindelijk: daar was de speeltuin! Maar 
ik heb nog nooit een groep kinderen 
gezien die zo weinig interesse in een 
speeltuin had ;-) Er was gelukkig ook 
een ruimte waar je iets kon drinken. 
Warme chocomelk heeft nog nooit zo 
gesmaakt als deze middag. 

 

 

 

Om 17 uur werden we opgehaald door enkele ouders. En inderdaad, toen scheen de zon. Eén van de misdie-
naars stelde voor om volgend jaar maar te gaan zwemmen, dan worden we even nat, maar dan is het ge-
pland. 

Ondanks de regen was er toch een fijne sfeer en heb ik er van genoten. Bedankt ouders voor het vervoer. 
Bedankt Paul voor het meestappen en het zorgen voor de achterhoede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt misdienaars voor 
jullie gezelschap  
en voor jullie inzet bij onze 
vieringen. 

DE MISDIENAARS TREKKEN EROP UIT (2) 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

 

GEZINSVIERING 20 OKTOBER 2019 

De volhouder wint! 

Vind jij het soms moeilijk om door te zetten als 
het allemaal niet van-
zelf gaat of ben je net 
een volhoudertje? In de 
viering willen we hier 
samen over nadenken en 
elkaar aanmoedigen 
om vol te houden. 

 

De nieuwe misdienaars 
krijgen in deze gezinsvie-
ring hun diploma. 

 

 

Na de viering is er weer tijd om elkaar bij een 
glaasje te ontmoeten. 

Kom jij ook meevieren? 

 

 

OP 7 OKTOBER IS DE STARTAVOND VAN WELZIJNSZORG. HET THEMA VAN DIT JAAR IS  

SAMENSOLIDAIRTEGENARMOEDE. 

 

We willen jullie nu al enkele data meegeven van activiteiten die vastliggen in 

de maand oktober: 

 zaterdag 5 oktober: Solidariteitsontbijt 

 donderdag 17 oktober: Dag van de Armoede. We willen iedereen oproe-

pen om dan witte lintjes en lakens uit de ramen te hangen. 

 Zondagnamiddag 20 oktober: soep op de Stoep op Winksele kermis.  

      Iedereen is van harte welkom 

 

 

SAVE THE DATE 

 

 

HET DUURT NOG WEL EVEN VOORALEER HET ZO-

VER IS, MAAR WE WILLEN JULLIE NU  

ALVAST LATEN WETEN DAT JE DE EERSTE ZON-

DAG VAN DE ADVENT KAN GENIETEN VAN EEN  

APERITIEFCONCERT  

IN ONZE KERK. 

 

Op 1 december na de viering van 10.30 uur nodi-

gen we jullie uit voor dit aperitiefconcert. 

Noteer dit nu alvast in je agenda 
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EN INEENS GAAT HET LICHT UIT 

Hoe zou je je voelen indien het licht uitgaat, je blind wordt? Wat zou het een opluchting zijn om die natte 

snuit te voelen die je helpt op moeilijke plaatsen. Je moet je hond kunnen vertrouwen. Hiervoor moet je gelei-

dehond 5 jaar naar school. Voor dit onderwijs is er geen ministerie noch subsidie, dus kunnen wij de opleiding 

ondersteunen met het inzamelen van PLASTIC DOPJES, wel 77.500 kg voor één geleidehond.  

Welke plastic dopjes mag je verzamelen?  

Water en frisdranken 

Shampoo 

Tandpasta 

Spuitbus 

Deo 

Afwasmiddel 

Olie en azijn 

Detergent 

Plantenmeststof 

Plastic wijndoppen 

Afsluiting van sauzen en kruiden 

Honing, choco,speculoospasta 

Noveenkaarsen en godslampkaarsen 

Doppen groter dan 25 cm worden geweigerd. 

Verder is dit ook goed voor het milieu, doppen komen niet meer in de afvalstapel  terecht, en op deze manier 

maakt een recyclagebedrijf er duurzame paletten van. 

Er komt een verzamelpunt achteraan in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Herent. 

 GOED OM WETEN 

Belangrijke wijziging  

Vanaf september zal er elke  

eerste zondag van de maand  

een herdenkingsviering zijn.  

De viering van 9 uur met aansluitend 

koffiemoment en de gezinsviering zullen dan doorgaan  

op de derde zondag van de maand.  
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DOCATURE: VOOR WIE VAN UITDAGINGEN HOUDT 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

 

                               BIJ HET BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR 

 

 

Natuurlijk mocht de vakantie 
Nog wat langer blijven duren 
Achteroverliggend in de tuin 

Met de zon op je hoofd. 

En natuurlijk sta je niet te springen 
Om weer veel dingen te moeten 

Zoals vroeg opstaan en je haasten 
Een hele dag opletten en luisteren. 

Maar misschien heb je wel een beetje zin 
Om antwoorden te ontdekken 

Op vragen die je nog niet kende 
Of nieuwe mensen te ontmoeten 

En zo jezelf beter te leren kennen. 

Dàt alles en vooral dat je mag groeien 

In verwondering en mens-zijn 

Wens ik je toe voor dit nieuwe schooljaar. 
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