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EC HERENT GING STERZINGEN 

 
Op zaterdag 4 januari kwamen de eerstecommunicanten 

opnieuw samen.  

Hier volgt hun verhaal. 

“Dit maal gingen we sterzingen ten voordele van “Stapje 

in de wereld Herent”.  

 

 

 

 

We gingen van deur tot deur en zongen enthousiast 

“Wij zijn de drie wijzen, we komen van ver. We zoe-

ken het Kind, ja, we volgen de ster.”   

 

 

 

 

 

 

Het sterzingen was ook dit jaar een succes.   

Samen werd er 1123,91 euro  opgehaald.  

Dankjewel voor jullie gulle gift!   

 

 

 

Op het einde van de namiddag kwamen we samen met de ouders in de kerk. Daar luisterden we eerst 

naar het verhaal van de drie koningen en hun geschenken.  Daarna stonden we stil bij het werk van 

“Stapje in de wereld” waarvoor de kinderen geld inzamelden.  

 

We sloten de bijeenkomst af met een lekkere wafel en een drankje.”  

De volgende activiteit is op zaterdag 1 februari.  
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We blijven het herhalen en we begonnen er ook deze activiteit 

mee. Wat is het vormsel? Het vormsel is het feestelijk moment 

waarop de vormseljongeren aangeven dat zij in de geest van Jezus 

willen werken aan een betere wereld. Dit vergt van ieder van hen 

een sociaal engagement. Daar werkten we rond in oktober. Het 

vormsel vindt ook plaats in onze kerk en in de schoot van onze 

geloofsgemeenschap en we doen het vormsel in een ‘viering’ 

in de kerk. Daar werkten we rond in november. In januari, nadat 

we met Kerstmis de zoon van God hebben verwelkomd, gingen we 

op zoek naar God zelf. Bestaat God? Wie heeft God al gezien? 

Waar kunnen we een glimp van Hem opvangen? Kunnen we met 

God praten en wat zeg je er dan tegen?  

 

Waar zeggen de mensen dat God woont? In de hemel natuurlijk. En de hemel kunnen we zien want die is 

blauw of soms bewolkt. Onze zoektocht naar God begon dan ook buiten. We speurden de hemel af maar kre-

gen Hem niet te zien. We zagen wel de lucht, de wolken, de zon, een mooie natuur waarvan de elementen 

wonderlijk op mekaar inspelen. Hoe zou die wonderlijke wereld waarin wij leven er gekomen zijn? De jongeren 

wisten natuurlijk de wetenschappelijke uitleg. De aarde is ontstaan uit het puin van andere hemellichamen. 

Maar hoe zijn die er dan gekomen? Het is een mysterie, dat Christenen ‘God’ noemen. Iets dat ons overstijgt en 

dat we misschien zelfs niet echt kunnen begrijpen? Wij geloven dat die God het beste wenst voor ons en het 

goed voor heeft met de wereld. We geloven dat je God ook kan ontdekken rondom ons en dat Jezus op de aar-

de is gekomen om ons te laten zien dat God een mooie wereld wenst en ons wil tonen hoe wij die wereld beter 

kunnen maken. Tijd dus om te gaan verkennen hoe we God in de wereld kunnen zien. 

 

 

We trokken de nieuwe gymzaal van Den Doren in. 

Er hingen 13 prenten uit het prentenboek ‘De ge-

zichten van God’ met een tektsje ernaast. Onder-

werp: waar en wanneer kan je die mysterieuze God 

een beetje ontdekken?  

 

 

 

Je kan God bijvoorbeeld zien in een bron, als een 

rots, een weg, als vergeving, als liefde, als een 

redder,… 

GEESTIG VORMSEL: DE GEZICHTEN VAN GOD 
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De jongeren gingen in stilte rond 

want vaak herken je God alleen als 

het stil is. Bij de nabespreking 

bracht iedereen die teksten naar 

voor die hen het meeste aanspra-

ken. Dat is heel persoonlijk, geen 

goede of slechte antwoorden dus. 

 

 

 

 

 

 

 

We keken vervolgens naar een filmpje van de zandtovenaar (https://www.youtube.com/watch?v=-

oRXO0mKKOM).  

 

Mensen en kunstenaars hebben altijd gezocht naar manieren om God weer te geven zoals zij Hem ervaren, voor-

stellen of (her)kennen. Zullen we dit zelf eens proberen?  

 

Bij Greet V. konden enkele jongeren met de computer een beel-

denmontage maken met beelden rond ‘verwondering’: het won-

der zien in de werkelijkheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 GEESTIG VORMSEL: DE GEZICHTEN VAN GOD (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=-oRXO0mKKOM
https://www.youtube.com/watch?v=-oRXO0mKKOM
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Bij Greet B. en Moira werkten creatievelingen een vlaggenlijn uit rond 

‘God zien’ en drukten ze in een tekening zelf uit hoe ze God ontdekken.  

 

 

 

 

 

 

 

Bij Mieke en Raf luisterden ze naar liedjes van Bart Peeters, Jan Smit of Like Me en van daaruit maakten we 

zelf een liedtekst over hoe je God kan zien. Op de vormselviering zelf zullen de resultaten van de drie groe-

pen het feest nog meer luister geven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw in de grote groep waren er toch verschillende jongeren die aangaven die dag een glimp van God te 

hebben opgevangen. Als je God in de wereld ontdekt of zijn aanwezigheid voelt, kan je met Hem ook praten. 

We noemen het bidden. Als je als Jezus wil leven, wil je graag nadenken over hoe je bent en wat je doet. Pra-

ten met God helpt om samen met Hem te zoeken naar de juiste weg om de boodschap van Jezus elke dag 

weer in te vullen. Je maakt het stil in jezelf. Als het avond is, kijk je bijvoorbeeld terug op de dag. Als het och-

tend is, kan je vooruit kijken: wat ga je doen, wat hoop je van deze dag? Je kunt met God ook je wensen be-

spreken en hem iets te vragen, bijvoorbeeld dat een zieke vriend beter wordt en wat kan je zelf doen om daar-

toe bij te dragen? Je kunt bidden om God te bedanken of om iets op te biechten wat op je maag ligt. Ook met 

al je liefdeszaken kan je bij God terecht. Praat met God over de dingen die je fijn vindt, waar je van droomt, 

waar je rustig van wordt. Je zal het merken: praten met God kan je kracht geven om Jezus’ koninkrijk een 

stapje dichter te brengen in je eigen leven. En zingen is dubbel bidden. Daarom zongen we nog een kwartier-

tje liedjes. 

 

GEESTIG VORMSEL: DE GEZICHTEN VAN GOD (3) 
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Daar waren de ouders al. We keken een prachtig filmpje waarin je God kon zien. Het is geen oude man met 

een baard, maar een vrouw of/en een kind, 

bekijk het filmpje maar! De ouders kregen ver-

slag van de activiteiten en tot slot kregen de 

vormelingen nog huiswerk. Ook de werk-

groep ‘Geestig vormsel’ is de afgelopen weken 

immers op zoek gegaan naar God. God heeft in 

Herent een mailadres. Mailen is een eigentijdse 

manier van spreken. De opdracht voor onze 

jongeren is dan ook om tegen de volgende ac-

tiviteit eens een heel persoonlijk mailtje te 

sturen naar God.Herent@gmail.com. Zo wordt 

ieders zoektocht heel concreet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEESTIG VORMSEL: DE GEZICHTEN VAN GOD (4) 

Nog enkele 

sfeerbeelden 

https://www.youtube.com/watch?v=y9N8OXkN0Rk
mailto:God.Herent@gmail.com
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Bij het begin van het nieuwe jaar lezen veel kinderen hun 

nieuwjaarsbrief voor aan ouders, grootouders, meters en pe-

ters.  Bij het begin van de eerste gezinsviering van het jaar, 

was het niet anders.   

 

Zo las Sienna: 

Vandaag precies een jaar geleden 

stond ik hier ook met een blad 

vol met wensen en beloften 

van je allerliefste schat. 

Ik zou braaf zijn, flink mijn best doen 

thuis veel helpen enzovoort. 

Maar nu ik erover nadenk 

was ik soms niet altijd  

zoals jullie het op 1 januari 2019 hadden gehoord... 

Daarom allerliefste mensen 

houd ik het dit jaar kort. 

Jullie mogen niet vergeten 

dat aan elk braaf kind ook af en toe iets schort. 

'k Zal dit jaar weer braaf zijn en mijn best doen 

thuis veel helpen, lief zijn en... 

Als het soms eens niet wil lukken, 

neem me dan gewoon zoals ik ben. 

Gelukkig Nieuwjaar 
 

Zo was de toon van de viering gezet: we kunnen mekaar iets beloven, maar laat het 

iets zijn wat haalbaar is en doe het dan ook! 

 

Het thema werd geïllustreerd met het mooie verhaal ‘Beloofd’.  Mamabeer legt baby-

beer uit wat ‘beloven’ is. Babybeer wil weten wat mama allemaal kan beloven en niet 

kan beloven. Op het einde van het verhaal had babybeer het helemaal door: 

 GEZINSVIERING 
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‘Mag ik jou iets beloven, Mamabeer?’ vroeg Babybeer. ‘Natuurlijk berelief,’ zei Ma-
mabeer. ‘Wat wil je mij beloven?’ ‘Ik beloof dat ik een lief beertje zal zijn…’ zei 
Babybeer. ‘Of toch meestal.’ ‘Meestal is helemaal goed,’ zei Mamabeer en ze 
zong een liedje voor Babybeer tot hij heerlijk lag te slapen.  

 

 

Na het verhaal kregen kinderen én grote mensen een kaart en een pen.  Ieder schreef op de kaart een belof-
te.  Die moet eenieder ook uitvoeren voor de volgende gezinsviering.  De kaart ging in een gesloten envelop.  
Tegen volgende viering kan die worden geopend om te bewijzen dat we onze belofte hebben gehouden.  

 

Tijdens het noteren van de belofte zong Herman Van Veen:  

 

 

Verschillende vormelingen, die de voorbeden lazen, deden er nog een schepje bovenop. Zo zei Zoë: 

God,  

help ons om van ons huis een plaats te maken 

waar we veel aan elkaar hebben, 

waar we weten dat we op elkaar kunnen rekenen. 

Zo wordt samenleven leuker en de wereld beter, zoals Gij die gewild hebt. 

Zo wordt het vast en zeker een belofte-vol jaar! 

 

 

 GEZINSVIERING(2) 

 

Ik wil alles voor je doen 
ik wil alles voor je zijn 
ik geef je alles wat ik heb 
en alles alles wat ik heb 
is voor jou. 
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Na de communie was het aan de voorganger om iets te beloven. Luk beloofde dat hij nooit meer de vredes-

wens zou vergeten wat hij na het Onze Vader zonet vergat... 

 

Natuurlijk hebben we nog wat gezongen, met de steun van de sjaloomband: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEZINSVIERING(3) 

 

Iedereen en vele anderen zijn alvast welkom op zondag 16 februari om 10.30u.  We 

snijden er op dezelfde wijze het thema ‘vrienden zijn’ aan met o.m. het heerlijke ver-

haal van ‘Woeste Willem’. 
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WIE GEVORMD WIL WORDEN, MOET ENGAGEMENT OPNEMEN! 

De vormelingen van onze parochie hebben al op de eerste activiteit een ‘sociaal’ engagement 

gekozen.  Wie wordt gevormd, wil immers in de geest van Jezus werken aan een betere we-

reld. En dat mag niet alleen bij woorden blijven. Daar horen echte daden bij.   

De jongeren kozen een activiteit naargelang hun talent en interesse.  

Sommigen hebben organisatietalent en dat zullen jullie merken in de gezinsviering van 15 maart.   

Anderen gaan een activiteit  doen voor de kinderen van ‘Stapke in de wereld’ op 29 februari.   

De creatievelingen zullen zich creatief ontfermen over het boekje dat in de vormselviering in mei zal ge-

bruikt worden.   

 

Maar er waren ook fervente natuurliefhebbers bij.  Zij 

hebben hun activiteit vorige woensdag al gedaan.  

Samen met Els, de mama van Zoë en Noor, gingen ze 

een namiddag zwerfvuil rapen.   

Het was fijn dat het die dag  een mooi, droog, weertje 

was, dankjewel God! En ze hebben er van genoten! Het 

was een leuk groepje, de natuur is blij, en de mensen 

die hen passeerden, daar gingen de duimen van om-

hoog, er werd getoeterd en veel dankjewel!  

In alle opzichten wordt de wereld van zo’n actie beter.  

En Hij daarboven zag dat het goed was en dat het in 

Zijn Geest gebeurde.  

Dankjewel allemaal! 
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GOED OM WETEN 

 

 

TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE ZAL HET  

PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN ZIJN OP  

WOENSDAG 26  FEBRUARI 

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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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

VIERT DE LIEFDE! 

Op zaterdag 15 februari 2020 verwelkomt de werkgroep relatie-

pastoraal van Herent -Kampenhout - Kortenberg  iedereen die de 

liefde wil vieren. 

Amor, amour, love, Liebe, elsker, agapy, cinta, uthando, renmen, 

in welke taal ook, waar ook ter wereld: mensen verlangen ernaar 

bemind te worden door een ander; mensen verlangen ernaar  

iemand anders te beminnen. Het verlangen naar liefde valt niet 

uit te roeien; zonder liefde kan een mens letterlijk niet leven.  

De liefde geeft kracht en ziel en zin aan het leven. 

 

Zoveel woorden er bestaan, zoveel gezichten heeft ook de liefde. 

Elke liefdesgeschiedenis heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen 

taal. Op zaterdag 15 februari komen we samen in de kerk van 

Herent om onze liefdesrelaties te vieren – in hun grootsheid én 

hun kwetsbaarheid, in hun lukken en (soms) mislukken. Wat is 

het geheim van onze liefde? Welk woord draagt onze relatie  door 

alles heen? 

Met getuigenissen en poëzie, met prachtige liefdesliederen, gezongen door het ensemble Kwartituur,  

met woorden en rituelen zetten we de kracht van de liefde in de verf om ze van binnenuit te versterken. 

 

Pol Verdoodt zal deze eigentijdse viering mee bezielen.  
 

Hartelijk welkom op zaterdag 15 februari 2020 om 18u in de O.L.V.-kerk van Herent! 

Sinds lang vieren we in onze gemeenschap het  feest van Lichtmis, hét feest van de Christenen waar alle 

kinderen speciaal in de kijker staan. 

Ook dit jaar nodigen we alle ouders uit wiens kindje wij in het afgelopen jaar doopten om deel te nemen 

aan onze  

LICHTMISVIERING OP ZATERDAG 1 FEBRUARI OM 18 UUR  

IN DE O.-L.-VROUWKERK VAN HERENT. 

 

Uiteraard is ook jullie kindje en eventueel andere kindjes uit jullie gezin meer 

dan welkom. 

Ook meters en peters, oma’s en opa’s, nonkels en tantes zijn welkom, kort-

om iedereen die dit wenst is uitgenodigd om mee te vieren. 

We maken er samen en warme en inspirerende viering van. 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 26 februari  

om 20 uur 

komen we samen  

in de kerk  

om de 40-dagentijd  

naar Pasen in te zetten. 

 

Iedereen is van  

harte welkom 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

ALLES 

 

Hier heb ik iets voor als de ochtend begint 

als een vroege vogel wordt gewekt door de wind 
als we wakker worden met de zon in ons bed 

heb ik iets voor jou 
 

ik wil alles voor je doen 
ik wil alles voor je zijn 

ik geef je alles wat ik heb 
en alles alles wat ik heb is voor jou 

 
hier heb ik iets omdat je vaak om me lacht 

iets voor als je boos bent 
als je huilt en ik zacht 

lieve woordjes fluister in het holst van de nacht 
heb ik iets voor jou 

 
ik wil alles voor je doen 
ik wil alles voor je zijn 

ik geef je alles wat ik heb 
en alles alles wat ik heb is voor jou 

 
teder als jouw glimlach 
even breekbaar en teer 

liever zonder woorden want het is zoveel meer 
meer dan ik kan zeggen  
dat besef ik elke keer  

als ik jou weer zie 
 

ik wil alles voor je doen 
ik wil alles voor je zijn 
jij bent alles wat ik heb 

en alles alles wat ik heb is voor jou 

 

       Herman van Veen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=or84gmj5hk4 
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