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   ALLERHEILIGEN 
 

Een lege stoel aan tafel, 
da’s elke dag weer zien dat iemand ontbreekt… 

die leegte hebben we hier, in deze viering 
niet vooraan met een stoel willen tonen, 
want die lege stoelen staan overal rond 
in deze ruimte, naast en rondom jou… 

 
Hier vooraan hebben we wel een fotolijst gezet, 

voor de allerliefste mensen die we missen. 
Het is dezelfde leegte, 

die tegelijk ook een venster wil zijn naar het eeuwig leven. 
Want net die openheid, die leegte 

biedt kans tot een nieuw soort ontmoeting, 
over dit leven heen, doorheen de pijn en het verdriet. 

Zo kan de lege kader 
een venster van hoop en geloof in de verrijzenis worden. 

In de Allerheiligenviering dachten we dankbaar terug aan de lieve mensen van wie wij in onze 

parochie na Allerheiligen 2018 afscheid hebben genomen. 

We herdachten op een warme en diepmenselijke manier iedereen die voor ons een spoor heeft 

getrokken op onze korte weg hier beneden en wiens lege plek ons er altijd zal aan herinneren 

hoe waardevol hij/zij voor ons was. 
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      ALLERHEILIGEN (2) 

Als een geliefde mens sterft, 

Voelen we meer dan anders 

Hoe de liefde ons zin geeft. 

Allerheiligen 

 

Zij zijn waar niets verloren gaat, 

waar niets geschaad 

en alles heilig is. 

 

Aangezeten in het Licht 

en door een milde hand geheeld 

geleiden zij ook ons 

in volheid van hun nieuw Bestaan. 

 
Luk Draye 

We willen de werkgroep rouwbegeleiding van harte bedanken voor hun inzet, niet al-

len vandaag voor deze mooie viering, maar ook voor alle andere momenten waarop 

zij familie en vrienden nabij zijn in hun verdriet. 

Ook een heel oprecht woord van dank aan ons vrijwilligerskoor dat — ook weer niet 

alleen vandaag maar bij zovele uitvaarten — het laatste afscheid zo speciaal en bete-

kenisvol maakt. 

Een dikke dank-je-wel aan jullie allemaal. 
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Waarover zal het vandaag gaan? Zoek iets dat normaal niet in deze klas staat. 

Met deze opdracht waren al de kinderen dadelijk betrokken. Wie ziet het eerst 

iets door de verrekijker? 

 

Gevonden! Een klein schaap, wat doet dat hier?  

EERSTE COMMUNIE: ZORG DRAGEN 

 

We ontdekken vandaag wat Jezus bedoelt als hij zegt: Ik ben de goede Herder.  

Via allerlei vragen leven we ons in in het verloren schaap en in de herder die bezorgd was en op zoek ging naar 

zijn schaap.  

 

Daarna komen An-Katrien, Sandra en Veerle vertellen over  

‘Stapke in de wereld’. Ook zij proberen zorg te dragen voor mensen  
en kinderen die het moeilijker hebben.  

Wij gaan op zaterdag 4 januari sterzingen voor dit project. 

 

 

 

 

Kunnen de kinderen zelf ook zorgen voor iets of iemand?  

Dat probeerden we hen echt te laten voelen. In kleine groepjes gingen we op 

pad om zwerfvuil te rapen. Zo zorgen we voor een nette buurt. Vol verbazing 

ontdekten de kinderen dat hier heel veel werk aan is. 
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Op korte tijd haalden we 3 zakken op! 

EERSTE COMMUNIE: ZORG DRAGEN (2) 

Als afsluiter van een fijne middag, keken we nog samen naar een mooi filmpje van het verloren schaap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je het ook eens zien? https://www.youtube.com/watch?v=tyWZeOlaRo4  

https://www.youtube.com/watch?v=tyWZeOlaRo4
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Zondag 24 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 Koning, dat naar goede traditie begint met 
een viering in de kerk. 
“Grenzeloos” is het jaarthema van de Chiro en dat kon je goed merken. 
Een mooi verhaal over de essentie van voor elkaar zorgen en elkaar graag 
zien, ook al ben je "anders" of kom je van "elders".  
En mooie zelfgemaakt gebeden: "Laat ons leren van anderen, leren om 
nieuwe dingen te doen en nieuwe mensen te leren kennen. Want als we 
allen voor elkaar opkomen wordt onze wereld een nog mooiere plaats." 
 
In de viering voelden we dat Chiro betekent: jij hoort erbij, zolang je sa-
men wil spelen en we allemaal goed voor elkaar zorgen is de Chiro een 
plaats voor iedereen.  Samen spelen in de Chiro zorgt ervoor dat onze we-
reld mooier kan worden. 
 
En dat verhaal paste wonderwel bij het evangelie van de barmhartige Samaritaan dat de Chiro uitkoos.  
"je bent een naaste voor iemand als je die wil helpen", zo zegt Jezus, "en dan doet het er niet toe of je er wat 
anders uitziet of een andere taal spreekt. Als jij andere mensen helpt en samen werkt, dan heb je dat niet al-
leen voor die anderen maar ook voor Jezus gedaan en dat is prachtig". En dus hoorden we hoe geloven hele-
maal niet zo moeilijk is en dat je dat ook kan tonen in de Chiro door goed voor elkaar te zorgen, en niemand  
uit te  sluiten. 
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 zegenden, onze Chiro-kaars, ...en de wereldbol: het symbool van het 
jaarthema.  
We braken en deelden het brood onder elkaar, het brood dat gezegend werd 
omdat we samen elkaar graag willen zien. 
 

Daarnaast een straf zangkoor, een dankapplaus voor die ongelooflijke toffe en zorgende leidingsploeg, die el-
ke  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  
zangdecibels.  
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 
Christus Koning ook 
graag weer bij jullie 
feest. 
 

 

CHIRO VIERT CHRISTUS KONING 
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Ik ben Renilde Vos.  Sommigen onder jullie zullen mij beslist kennen. 
Ik heb lang in Herent gewoond, en ben vrijwel die hele tijd (een kleine 
20 jaar) geëngageerd geweest in (o.a.) de vormselcatechese (en de 
catechese rond de groeizegen). Op dit moment woon ik in Heverlee, 
maar mijn hart klopt nog altijd voor Herent. 
 
Sedert enkele maanden heb ik het genoegen (want dat is het voor mij 
echt wel, een genoegen) om de parochiegemeenschap van Herent te 
mogen bijstaan waar er nood is aan ondersteuning. Op dit moment 
bied ik vooral wat begeleiding aan de parochieploeg en aan de werk-
groep huwelijkspastoraal, maar ik ben ook graag bereid om mee te 
helpen denken bij of inspiratie te bieden aan andere initiatieven. Ik 
denk bijvoorbeeld aan rouwbegeleiding of uitvaarten of nieuwe vor-
men van gemeenschapsvorming (praatgroepjes, …) of nieuwe ritue-
len, enzoverder en zo meer. 
 
Professioneel ben ik op dit moment aan de slag in een kleine vzw die 
wij (mijn man, mijn kinderen en ikzelf) opgericht hebben en die de 

naam De Grondmelodie. Centrum voor zin en bezieling draagt. ‘Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’, zegt 
het spreekwoord. Zo zijn wij er van overtuigd dat elke mens ook ‘zijn eigen melodietje’ te zingen heeft in het 
leven. Mensen helpen om hen hun melodietje, of anders gezegd, om hen hun plek in het leven te laten vinden: 
dat zou je mijn missie en passie in het leven kunnen noemen. Precies dàt doen wij in De Grondmelodie (via 
individuele coaching, praatgroepjes, abdijweekends, workshops, …).  
 
Op onze website (www.degrondmelodie.be) stel ik mezelf dan ook als volgt voor: 
 
“Mensen helpen en toerusten om hen hun plek in het leven te laten vinden: dat zou je mijn passie en missie in 
het leven kunnen noemen.  

Reeds jarenlang ben ik op professioneel vlak bezig met het begeleiden en vormen van mensen in deze 
zoektocht, en dit in diverse sectoren: in het onderwijs, het pastorale veld en de vormingssector. Sedert 2017 
krijgt deze passie expressie en vorm in De Grondmelodie - Centrum voor zin en bezieling, waarvan ik mede-
oprichter ben.  

Met een modern woord zou je me een zingevingscoach kunnen noemen. Als godsdienstwetenschapper 
en theoloog, met zowel een academische, spirituele, pedagogische als counselingvorming, is het mijn betrach-
ting mensen in voeling te laten komen met hun eigen inspiratie en passie, en hen plekken, middelen en initia-
tieven aan te reiken waar ze die kunnen verwoorden, verrijken, verdiepen en verbinden met anderen. Open-
heid, aandacht, mildheid en respectvolle erkenning, warmhartigheid en authenticiteit, hoop en humor, vertra-
ging, verstilling en verbinding zijn daarbij mijn richtinggevende waarden en handelingsprincipes.” 

 

 

SAMEN OP ZOEK NAAR ONZE TOEKOMST 

Sinds het vertrek van Lies zijn we binnen de parochieploeg op zoek gegaan naar een professionele en  

zinvolle begeleiding en ondersteuning voor onze gemeenschap. 

Sinds korte tijd zijn we onderweg met Renilde Vos, een voor velen onder jullie “oude bekende”. 
 

We hebben binnen de parochieploeg al een aantal diepgaande gesprekken met haar gehad over hoe we de 

toekomst verder willen invullen. Wij liepen hier zo warm van en zijn nu verder samen op zoek hoe we deze 

ondersteuning verder vorm kunnen geven voor de werkgroepen die hier nood aan hebben. 

 

We laten hieronder Renilde graag even zelf aan het woord om zich aan jullie voor te stellen. 

http://www.degrondmelodie.be
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Al zoveel van gehoord, maar ik was er nog nooit geweest. Wat is de uitdaging? Wat 
is er zo speciaal aan om naar Compostella te wandelen? Waarom doen zoveel men-
sen dit? Vragen die in mij opkwamen toen mijn werkmakker me 3 jaar geleden vroeg 
om samen van Puente La Reine naar Compostella te wandelen. De tocht zou 700 Km 
zijn en we zouden de Camino Frances volgen. De nieuwsgierigheid naar wat dat met 
je doet gaf de doorslag om samen op weg te gaan. We zouden vertrekken in het be-
gin van september 2019. 
Een jaar vóór het vertrek begin je dan langzaam aan de voorbereiding van de tocht. 
Mijn collega nam alle logistieke taken op zich. Reserveren van de reis, uitstippelen 
van de etappes, documentatie betreffende de overnachtingen enz. Hier hoefde ik me 
dus niets van aan te trekken en ik kon mij uitsluitend focussen op de tocht. Een voor-

bereiding is nodig want je gaat 30 dagen na elkaar gemiddeld 22 km. stappen. Goed nadenken wat in de rug-
zak moet en een goede fysische voorbereiding van het wandelen zelf leek mij 
noodzakelijk. Een groot deel van de info heb ik gekregen tijdens de onthaaldag 
van het Compostellagenootschap. Daar geven ze je alle goede raad en prakti-
sche tips mee. Tijdig de geloofsbrief en stempelboekje aanvragen bij het Ge-
nootschap om te gebruiken bij de overnachtingen.  
 
In augustus heb ik ook de pelgrimszegen, de eerste stempel en de schelp ont-
vangen in de kathedraal in Mechelen. 
 
Om zeker te zijn dat mijn lichaam de tocht zou aankunnen heb ik ook half au-
gustus een zesdaagse tocht gemaakt met dagtochten van meer dan 30 km. De-
ze verliep uitstekend en stelde mij gerust om de tocht te beginnen. 
 
Vertrokken met het vliegtuig in Charleroi naar Zaragoza om dan met de trein en 
de bus verder te rijden naar het startpunt Puente La Reine in Castilië in Spanje. 
Hier aangekomen gingen we om 17.30 u. op zoek naar de albergue 
(slaapgelegenheid) om te overnachten. Bij de albergue aangekomen bleek deze volzet te zijn en moesten we 
op zoek naar een andere albergue. Er was veel volk op stap naar Compostella, en dat zouden we de volgende 
dagen nog ondervinden. De albergue is een grote eet-, was- en slaapzaal van 10 tot 100 personen. 
Tijdens de eerste 3 dagen hebben mijn collega en ik veel gepraat onderweg. Toen we de tweede dag aankwa-
men in Los Arcos had mijn collega reeds blaren onder beide voeten. Dit verergerde nog de derde dag op weg 
naar Logroño. We besloten dan ook om naar de kliniek te gaan om daar de voeten extra te laten verzorgen. 
Daar kregen we te horen dat hij absoluut niet verder mocht stappen. We moesten een grote beslissing nemen 
en we besloten dat voor hem de tocht ten einde was en hij terug naar huis zou vertrekken, en dat ik alleen 
verder zou stappen. Het was een harde, maar achteraf gezien een goede beslissing. Nu op zoek naar de snel-
ste weg naar huis voor hem. Met wat gezoek en geblader op internet hebben we een vliegtuig geboekt van 
Madrid naar huis. Bij mij waren er toch nog grote vragen, vermits hij de tocht alleen had voorbereid. We heb-
ben er die avond nog samen over overlegd en ik besloot dat ik enkel zijn boekje met de overnachtingsmogelijk-
heden zou meenemen. De uitgestippelde wandeltocht had ik op mijn GSM staan. Voor de rest zou ik wel zien. 
Hij is dan de volgende morgen met een taxi vertrokken naar het station om dan met de trein naar de vliegha-
ven te reizen. 

 

 

 OP WEG NAAR COMPOSTELLA 

Onze eigen Richard Raeymaekers trok te voet op weg naar Compostella. 

Een onvergetelijke belevenis. 

We geven je een boeiend verslag van zijn pelgrimstocht. 

Hieronder neemt Richard jullie mee op weg. Het is alsof je samen met hem op stap bent.  
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Van nu af ben ik alleen op stap. 
De hele tocht kan ik in ongeveer 4 delen verdelen. Dit betreft zowel de omgeving en landschappen als het ge-

voel tijdens de tocht. Dit gaf mij ook een beetje het gevoel van een levenslijn. 
 

 
 

Je  wandelt door mooie natuur met pittige heuveltjes en enkele wijngaarden. 
Tijdens deze dagen moet je aan alles wennen. Alles is nieuw en onverwacht. Je spreekt de 
taal niet, enkel een paar woorden Spaans. Je slaapt in een albergue met velen in een kleine 
ruimte. De eerste avond stap je met veel omhaal binnen en zie je voor je enkel vrouwen op 
het bed zitten en denk je dat ze je naar de verkeerde slaapzaal gestuurd hebben, maar het 
bleek toch correct te zijn. Dan stap je terug naar de slaapzaal en klop je heel voorzichtig op de 
deur om dan naar binnen te gaan. 
Ook samen op stap met je kameraad moet je leren. Wanneer wil hij stoppen om te eten en te 
drinken, wanneer geniet hij van een landschap en wanneer ik? 
De eerste dagen zijn dagen van aanpassing. 

 
 
 

Je wandelt door een aangename streek met heuvels en mooie uitzichten, door de wijngaarden van de 
Rioja. 
Tijdens deze periode ben je vooral bezig met je lichaam. Je bent op stap en tijdens het stappen is er 
meer aandacht voor ‘hoe stap ik’, ‘voel ik nu geen pijn aan mijn knie?’, ‘zal ik mijn voet iets anders 
neerzetten, dan stapt het precies gemakkelijker?’ ‘oei, dat gaat hier stevig omhoog, zal ik iets trager 
stappen om gemakkelijker boven te geraken?’ Je leert je lichaam kennen en weet wat je ervan kan ver-
wachten indien er geen abnormale dingen gebeuren. Je probeert ook de omgeving te lezen. Hiermee 
bedoel ik: je kijkt vooruit naar wat komen gaat en leert je inspanning te doseren. Je gaat aanvoelen 
wanneer het tijd is om iets te eten of te drinken. Je focus gaat naar het aanvoelen van het wandelen. 

 

 

Het land van Castilië en Leon. Graanvelden en nog eens graanvelden. Rechte wegen van 10 km lang 
waar niets te zien is dan links maïs en rechts maïs. Echt eentonig. Maar soms toch eens door een na-
tuurgebiedje of een hoger plateau. Tijdens deze dagen vraag je jezelf af: wat doe ik hier? Is het dat 
allemaal waard? Begin je ook te filosoferen over alles en nog wat. Je denkt aan thuis. Je bent alleen op 
stap. Je stapt een kerk binnen en gaat een half uur op de bank zitten. Dan valt het licht binnen in de 
kerk en schijnt de zon plots op het Mariabeeld. Is dit een teken om verder te gaan, is dit de hoop op 
een betere wereld of is het gewoon toeval? Soms vraag je je af of het de werkelijkheid is die je ziet of 
dat het een inbeelding is. Met deze ervaringen kan je de miraculeuze genezingen en verschijningen be-
ter begrijpen en plaatsen. 
De verbinding met het thuisfront geeft je ook 
een boost aan je pelgrimstocht. Wanneer Jos 
of Marc je ’s morgens om 7 uur al een goede 
tocht wenst kan je alleen maar gelukkig zijn 
en met een blij gezicht op stap gaan. Het zijn 
niet allemaal negatieve gedachten die in je 
opkomen, ook blije momenten maken deel uit 
van deze ervaring. 

 

 

 OP WEG NAAR COMPOSTELLA (2) 

De eerste drie dagen: Samen op stap 

De volgende week: Mijn lichaam en ik 

De volgende 10 dagen: Waarom ben ik op stap? 
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De laatste week Galicië geeft je vleugels. Het is een zeer mooi en afwisselend traject. Hier starten ook 
de meeste pelgrims omdat de laatste 100 km recht geven op een ‘Compostella’: een getuigschrift dat je 
op bedevaart geweest bent naar Compostella. 
Alles is rozengeur en maneschijn. Het stappen is nu een plezier geworden. Het is zoals Huub zei: 
“Stappen is eigenlijk alleen maar je ene voet voor de andere zetten”. Je staat ’s morgens op en je bent 
blij dat je verder kan stappen. De etappes worden ook alsmaar langer. In het begin 19 tot 23 km. Nu 
28 tot de laatste dag 42 km. Ook herken je nu reeds vele mensen die samen met jou op weg zijn. Als je 
op een terras iets drinkt of eet zie je dezelfde gezichten terug van de dagen ervoor en zeg je spontaan 
een goede dag en ga je samen aan een tafeltje zitten. 

 

 

De laatste stapdag is werkelijk een feest. Hoe dichter je bij Compostella komt, hoe meer uitgelaten de 
pelgrims zijn. Je stapt Compostella binnen langs de nieuwe kant van de stad en het riviertje Rio Sara. 
Je ziet niets van de oude stad en gaat steeds hoger en hoger naar de oude stad toe. Je weg hoef je 
niet te vragen: er zijn genoeg pelgrims op stap. Als je bij de oude stad aankomt begin je toch meer 
emotioneel en blij te worden. Dan ga je enkele trappen af onder een poortgebouw om dan op het grote 
plein voor de kathedraal aan te komen. Een plein vol met mensen die uitgelaten zijn. Elkaar omhelzen, 
muziek maken, foto’s trekken, maar vooral: blij zijn omdat ze de lange tocht uitgewandeld hebben. Een 
halfuurtje op het pleintje rondhangen om medepelgrims die je op de tocht gezien hebt te begroeten en 
in de armen te nemen. 
Dan moet je op zoek naar de dienst die de ‘Compostella’ uitreikt, en als je daar dan aankomt om 16 uur 
moet je wachten tot morgen omdat alle volgnummers voor die dag reeds uitgegeven zijn. Dan loop ik 
nog even binnen bij ‘Het Compostellagenootschap van de Lage Landen’ waar ik vriendelijk en met open 
armen ontvangen word een tas koffie en een koekje krijg om even bij te komen van de emoties. 

 

 

De dag nadien vroeg opgestaan (7 uur) om aan te 
schuiven voor het volgnummer voor de Compos-
tella. Om 8.30 u. loop ik met de ‘Compostella’ in 
de hand terug naar de albergue om hem op te 
bergen in mijn rugzak. De rest van de dag is het 
kuieren door Compostella en natuurlijk ook een 
bezoek brengen aan de kathedraal (als ik de in-
gang kan vinden, want de grote ingang is geblok-
keerd door de steigers), die binnenin helemaal 
door een opknapbeurt in de steigers staat. Je kan 
dus niet echt de kathedraal gaan bezoeken, maar 
het beeld van St. Jacob blijft wel beschikbaar voor 
de handoplegging. Dan een beetje rondhangen in 
de stad en toekomende pelgrims proficiat te wen-
sen voor hun prestatie.  
 

 

 OP WEG NAAR COMPOSTELLA (3) 

Laatste week : Alles gaat vanzelf en euforie 

Laatste stapdag en aankomst in Compostella  

Een dagje rondneuzen in Compostella 
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 OP WEG NAAR COMPOSTELLA (4) 

Mensen onderweg 
Onderweg kom ik vele mensen tegen. Velen van hen hebben de film ‘The Way’ gezien en zijn er door geïn-
spireerd geworden. Ze zijn allemaal onderweg naar Compostella. De redenen waarom ze op stap gaan zijn 
heel divers. Ook zijn er die de tocht ondernemen in stukken, omdat ze geen hele maand van huis weg kun-
nen zijn. 

Huub, de Nederlander, doet de tocht in verschillende etappes. Het 
eerste jaar was hij begonnen in Leon om dan te stappen naar Com-
postella. Hij vond het een mooie ervaring en hij is nu onderweg van 
Burgos naar Compostella. Volgend jaar hoopt hij vanuit Frankrijk 
naar Burgos te stappen. Huub is ook een ‘luxepelgrim’. Hij slaapt 
niet in de albergue maar in een vooraf gereserveerd hotel. Hij laat 
ook de bagage vervoeren van het ene hotel naar het andere. Voor 
hem is het een stapmoment en ontmoeten van mensen onderweg. 

De Nederlandse studente die bio-
ethiek gestudeerd heeft en daarvoor 
een jaar in Leuven gestudeerd 
heeft. Zij wist me te vertellen dat de 
enige echte ethicus in Leuven Kris 
Dierickx is! Zij vond Leuven ook een 
heerlijke stad om in te wonen. 

De Joodse Israëliet die de tocht reeds verschillende keren gewandeld heeft. Maar als ik begon over de si-
tuatie van de Palestijnen maakte hij de bemerking dat het een heel gecompliceerde situatie is en dat hij er 
niet over wilde praten. 

De Canadese vrouw had ongeveer 
hetzelfde tempo om te stappen als 
ik. We kwamen elkaar regelmatig 
tegen en hebben samen meerdere 
keren iets gedronken en gegeten. 
Een van de eerste keren had ze via 
de telefoon contact met haar vrien-
din die haar enkel verstuikt had en 
verbleef in een hotel in een grotere 
stad iets verder. Ik heb dan ook 
even gewuifd naar haar en haar be-
terschap gewenst. Twee dagen later 
zaten de vriendinnen samen op een 
terrasje. De vriendin zag me en brul-
de over het plein: “Richard is the-
re!!!!”.  Ik ben dan ook op het ter-
rasje gestopt en samen met hen een 
koffie gedronken. Twee dagen later 
zat ze terug op een terras te wach-
ten op haar vriendin en hebben we 
samen een koffie gedronken tot de 
vriendin aan kwam. Daarna hebben 
we elkaar niet meer gezien. Ik denk 
dat ze toen terug samen zijn begin-
nen te stappen maar dan op een tra-
ger tempo. 

De twee Italiaanse vrienden 
die heel druk doen en alles 
met veel gebaren uitleggen. 
Toch waren zij ook in de mis, 
en bezinningsmoment en het 
avondeten bij de zusters Cis-
terciënzers. Bij deze zusters 
werden we ontvangen door 
Italiaanse studentes met thee 
en een gebakje. De studentes 
komen een week naar het 
klooster om de zusters bij te 
staan in het ontvangen van 
pelgrims. Op het plein voor de 
kathedraal hebben we elkaar 
in de armen genomen. 

De vrijwilliger die een albergue 
openhoudt van mei tot oktober. 
Deze albergue, die maar een 
afdak was in een ruïne, heeft 
geen elektriciteit. Stromend wa-
ter was er wel aanwezig. Toch 
ontvangt zij de pelgrims met 
een glaasje thee. Het avond-
maal wordt samen met de gas-
ten klaargemaakt. Eten doe je 
bij kaarslicht samen met 5 pel-
grims die er dan aanwezig wa-
ren. ’s Morgens wordt er een 
sober ontbijt geserveerd en 
wuift ze je uit. 

De twee vrolijke Duitse zussen uit de Eifel doen ook de tocht in 
etappes van 10 dagen. Zij waren niet zo’n snelle stappers, maar 
toch heb ik met hen 3 dagen in een albergue geslapen. Om mij 
nog eens te ontmoeten hebben ze de derde dag de eerste 10 km 
een bus genomen naar het volgende dorp! Elke morgen na het 
ontbijt en na het avondeten wordt een gebed gelezen en bespro-
ken. Ik heb bij hen aan tafel gezeten en met hen samen gebeden. 

Een tocht van 708 km, 25 dagen stappen en vele ontmoetingen! 
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Kinedi: kinderen voor kinderen 

 

Komen jullie mee kaartjes maken en verkopen, 

ten voordele van Stapke in de wereld? 

Ben jij samen met ons solidair tegen armoede? 

 

Welkom op de kinedi van 8 december, 

om 10.30 uur in de pastorie van Herent. 

Groetjes, 

 

Lies, Lisbeth, Mia, Nathalie 

 

We luisterden deze keer naar het verhaal van Sint Maarten.  
Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Ro-
meinse leger. Op een dag reed hij met een groepje soldaten naar een grote stad. Het 
was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo 
had hij het heerlijk warm.  Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling 
een arme man op hem af.  'Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n hon-
ger". Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd 
mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uni-
form. Wat moest hij nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten 
staan? Plotseling kreeg hij een goed idee.  Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en 
hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme 
man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna 
pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld. De arme man 
was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld 
om eten te kopen.  

Maarten ging daarna uit het leger om rustig te gaan leven, in een eenvoudige hut. 
Later stichtte hij een klooster en werd zelfs bisschop. Zijn hele leven is hij voor an-
deren blijven zorgen. 
 
Daarna kleurden we nog een kleurplaat, als je die voorzichtig insmeert met olie, kan 
je hem voor het raam hangen, net een glasraam! 
 

KINEDI 10 NOVEMBER 
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Het vormsel is het feestelijk moment waarop de vormelingen aange-

ven dat zij in de geest van Jezus willen werken aan een betere we-

reld. Dit vergt van ieder van hen een sociaal engagement. Daar 

werkten we rond in oktober. Maar het vormsel vindt ook plaats in 

onze kerk en in de schoot van onze parochie. In november wil-

den we de vormelingen de rijke schatten van onze kerk leren ken-

nen en wilden we hen vertrouwd maken met ‘vieren’ in onze kerk. 

Natuurlijk ging deze activiteit door in de kerk. 

 

Al van bij het bij het binnen komen, maakten we kennis met een figuur die een centrale 

plaats heeft in onze kerk. Door de luidsprekers schalde de stem van de Heilige Cornelius. 

Die is nochtans al lang geleden gestorven. Hij kon ons desalniettemin wel boeien met zijn 

levensverhaal. Hij was paus in 251, een tijd waarin christen zijn nog heel gevaarlijk was. 

Dat heeft Cornelius zelf ondervonden. Hij werd opgepakt en door de Romeinen onthoofd. In 

onze kerk staat er niet alleen een standbeeld van Cornelius, maar in een luikje in het altaar 

zit er ook een relikwie, een botje van Cornelius. De eerste schat die we tot verbazing van 

velen verwonderd konden ontdekken.  

 

 

Deze ontdekking spoorde ons aan om nog meer 

schatten te zoeken in de kerk. We deden dat met 

een spel, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. 

In 1580 hebben de geuzen onze kerk in brand ge-

stoken. Het heeft 50 jaar geduurd voor de kerk op-

nieuw gebouwd werd. Dat is dan grotendeels de 

huidige kerk. In het spel speelde de brand zich op-

nieuw af. Aan de vormelingen om de schatten van 

de kerk van het vuur te vrijwaren. Op een grote 

plattegrond van de kerk lagen foto’s van de schat-
ten maar er waren ook al vlammen te zien.  

 

 

In kleine groepjes konden de jongeren met de dobbelsteen de vlammen aanwakkeren of een schat gaan zoe-

ken en redden door een opdracht tot een goed einde te brengen. Door samen te werken kunnen we de kerk 

nog redden! 

 

 

 

GEESTIG VORMSEL:  

GELOVIG ENGAGEMENT OPNEMEN IN DE PAROCHIE 
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In 10 opdrachten leerden de jongeren in deze tweede activiteit de schatten van onze kerk kennen: de sacris-

tie en de kledij van misdienaars of voorgangers; het kruis en de kruisweg; de beelden, afbeeldingen en 

glasramen; de preekstoel; het altaar; de paaskaars (licht en vuur); het orgel; het tabernakel met cibo-

rie, hosties, kelk en wijwatervat (kruisteken) en doopvont. Spelenderwijs leerden we ook wat er in een 

parochieviering gebeurt, wat sommige symbolen en handelingen betekenen. De jongeren mochten ook som-

mige rituelen ook echt doen of met eigen woorden zeggen of schrijven. 

Bij de preekstoel bijvoorbeeld hadden we het over de boodschap van Jezus die vroeger van op die preekstoel 

werd verkondigd. Maar wat is die boodschap van Jezus eigenlijk? We vonden een aanzet in het zoekboekje. 

De opdracht bestond hieruit dat elke vormeling in 3 zinnen een boodschap mocht formuleren die hij/zij zou 

brengen als hem/haar de kans geboden zou worden om ‘de preek’ te doen. We zetten hen op weg: 

 

 

 

     
Bij het schrijven werd het soms filosofisch diepzinnig. Jezus wil dat we iedereen positief benaderen en zichzelf 

laten zijn, maar dat blijkt voor sommige klasgenoten wel oh zo moeilijk vol te houden…  

Bij het tabernakel hadden we het over de betekenis van te communie gaan en we oefenden met namaakhos-

ties. We leerden ook over de betekenis van het kruisteken en formuleerden een hedendaags geestig-vormsel-

kruisteken:  

 

 

 

 

 

 

 

 GEESTIG VORMSEL:  

GELOVIG ENGAGEMENT OPNEMEN IN DE PAROCHIE (2) 

Elke jongere kreeg in het begin van de activiteit een ‘Zoekboekje bij het 

Geestig vormsel’. Het is een boekje waarin ze in de loop van het vormsel-

jaar alle informatie kunnen terugvinden die bij het vormsel nodig is, gaande 

van A (advent) tot Z 

(zondag). Een handig in-

strument bij onze zoek-

tocht naar de betekenis 

van alle schatten in onze 

kerk en in een parochie-

viering. In de loop van het 

jaar krijgen ze dit boekje 

ook mee naar huis.  

Ik wil net als Jezus vooral……….. 

“Ik wil samen met Jezus werken aan een betere wereld. 
 

Met mijn verstand. 

Vanuit mijn buik. 

Met heel mijn hart. 

En met mijn beide handen. Echt!” 
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Ook daar filosofische gesprekken. “De Vader en de Zoon, dat begrijpen we, maar wat is de ‘Heilige Geest’?” 
en “Ik stel mij God voor als een oude man met een lange baard, maar hoe ziet hij er echt uit?” Voer voor on-
ze volgende activiteit want daar trachten we God te herkennen als we Hem ontmoeten. We werken dan rond 

‘De gezichten van God’.  

Op het einde van het spel waren (gelukkig) de schatten gered van het geuzenvuur. En de jongeren waren 

klaar voor de viering achteraf. Maar eerst nog één schat bezoeken: de klokken boven in de toren. We over-

wonnen onze angst en klommen via het gotisch trappentorentje naast het altaar tot op de zolder van de kerk. 

Vervolgens stapten we voorzichtig over het gewelf naar de uurwerkkamer om dan via een enge en steile lad-

der tot onder Paul, de jongste klok, uit te komen. De klokken verwelkomden ons want het was net vijf uur… 
Terug naar beneden want om zes kwamen de andere gezinsleden mee vieren. 

Op het einde van deze tweede activiteit wilden we samen met andere parochianen danken en vieren, net 

zoals we thuis ook feesten. Wie feest er niet graag? En verloopt een parochieviering niet ongeveer hetzelfde 

als een familiefeest? Er wordt gebeld, we begroeten elkaar (in de viering met een kruisteken). Misschien le-

ven er nog wat onenigheden. We praten bij zodat het feest met een schone lei kan beginnen (in de viering 

het vergevingsmoment). Iedereen doet zijn verhaal (in de viering lezen en duiden we twee verhalen). Dan 

maken we de tafel klaar (offerande) en we eten samen (communie) om vervolgens tevreden huiswaarts te 

gaan (zending en zegen). 

Alle onderdelen van onze viering werden ingevuld met teksten die tijdens de opdrachten in de namiddag door 

de vormelingen zelf geschreven werden: het vergevingsmoment, de duiding, de voorbeden en de zending.  

Bij de ‘preek’ mochten alle jongeren die dat wilden hun boodschap 
komen brengen. Zo ongeveer de helft van de vormelingen wilden dat 

voor de micro komen 

brengen. Knappe bood-

schappen waarvoor 

Lieven van de Sjaloom-

band terecht een heer-

lijk applaus vroeg en 

kreeg! Wat een gewel-

dige groep vormelin-

gen waar wij mogen mee werken!  

 

 

GEESTIG VORMSEL:  

GELOVIG ENGAGEMENT OPNEMEN IN DE PAROCHIE (3) 
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SFEERBEELDEN VAN GEESTIG VORMSEL 
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Vreugde om de 50ste verjaardag, maar ook droefheid om het feit dat die armoede in ons land niet vermin-
dert, eerder het tegendeel. Boosheid omdat de “structurele solidariteit”, bv. de sociale zekerheid, onder druk 
staat. 

 

Welzijnszorg en KWB nodigen u uit: 
 

op vrijdag 6 december om 20.00u 
in Persilstraat nr 7 

Herent 
  
Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg, is onze gast en geeft een antwoord op vragen als: 
 
- Hoe komen mensen tot solidariteit?  
 
- Op welke manier organiseren ze zich hierrond en hoe wordt dit uiteindelijk structurele solidariteit? 
    Met het huidige Vlaamse regeerakkoord in het achterhoofd zijn dit scherpe vragen. 

- Kunnen campagnes en acties van Welzijnszorg een tegengif vormen en op welke manier? 

- Wat is de rol en plaats van sociale zekerheid als structureel antwoord op armoede? 

 - Waarom staat de structurele solidariteit onder spanning? 

Vanuit al deze vragen zorgt Koen Trappeniers voor een stevige inleiding en het nodige gesprek. 

 

Laat je ook nog verrassen door iets extra voor de vijftigste verjaardag. 
 

Iedereen welkom        Toegang gratis 

 
 

 
 

WELZIJNSZORG 

 

 
 

 

WELZIJNSZORG 50 JAAR! 

SOLIDAIR TEGEN ARMOEDE 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

 GEZINSVIERING ZONDAG 15 DECEMBER 

De derde zondag van de advent hebben we extra aandacht voor 

Welzijnszorg.  

Wat bedoelen mensen als ze spre-

ken over solidariteit? 

We zoeken hoe wij solidair kunnen 

zijn met de mensen om ons heen 

en verder weg en willen vertellen 

dat dit erg belangrijk is.                                                             

We steken de derde kaars van de adventskrans 

aan en kijken uit naar het feest van Kerstmis. 

 

Vier jij mee? 

 

SAVE THE DATE  

 
Ook dit jaar organiseert  

de parochie samen met de 

Kraal een verhalennamiddag 

rond de kerststal.  

 

Op maandag 23 december zijn 

kinderen vanaf de tweede 

kleuterklas welkom  

van 16 uur tot 18.30 uur.  

 

Je krijgt hierover nog meer 

informatie in een volgende 

nieuwsflash. 

NIET VERGETEN 

 

Op zaterdag 28 december 2019  

organiseert onze 

parochie haar jaarlijkse  

fakkeltocht,  

een tocht van 

ontmoeting en warmte. 

 

 

Je krijgt meer 

informatie in 

een nieuws-

flash. 
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BELANGRIJK OM WETEN 

 

 

 

 
KERSTVIERINGEN  

 

DINSDAG 24 DECEMBER  

om 21 uur kerstwake  

WOENSDAG 25 DECEMBER  

om 9 uur woordviering  

om 10.30 uur gezinsviering  

HET SECRETARIAAT IS  
GESLOTEN OP: 

 25 EN 26 DECEMBER 2019 EN OP 1 EN 2 JANUARI 2020 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

Er waren eens… 
 
 

Er waren eens drie jongeren 
die op pelgrimstocht waren geweest. 

 
De eerste kwam thuis en dacht: 

“Nu terug met de voeten op de grond;  
gedaan met dromen!”. 

En voor hem werd alles terug zoals vroeger... 
... alsof er nooit een pelgrimstocht geweest was. 

 
De tweede kwam thuis en zei: 

“Vanaf vandaag wordt alles anders!”. 
Maar na een maand was hij ontgoocheld  

dat hij steeds weer faalde 
in al die radicale eisen die hij zichzelf oplegde. 

En - noodgedwongen bijna - 
gooide hij dan maar alles overboord... 

... alsof er nooit een pelgrimstocht geweest was. 
 

De derde had enkele goede voornemens gemaakt:  
kleine haalbare stapjes. 

En hij werkte daar rustig aan. 
En als hij het de ene week al eens vergat, 

dan begon hij de volgende week opnieuw eraan. 
En de mensen zeiden: 

“Jij bent zeker op pelgrimstocht geweest!” 
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