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WAT MAAKT JOU BLIJ  

EN WARM VANBINNEN? 
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Onze parochie O.-L.-Vrouw Herent is van oudsher een levendige gemeenschap.  
We willen er graag een warme plek van maken waar zowel jong als minder jong zich thuis en 
welkom voelt, door een werking uit te bouwen die een weerspiegeling is van de huidige  
maatschappij waarin we leven. 
 
Daarom werken we niet alleen met een aantal werkgroepen die zich toespitsen op een bepaald 
kantelmoment in het leven (zoals doop, eerste communie, vormsel, rouwverwerking, …),  
maar kiezen we er ook voor om onze kerk open te stellen voor andere, niet puur sacramentele 
activiteiten, zoals voordrachten, concerten, en dergelijke, die passen binnen het serene kader van 
ons kerkgebouw.  
Door de nauwe samenwerking met de scholengemeenschap de Kraal hopen we ook jongere men-
sen te bereiken. 
 
We willen vanaf het komend werkjaar onze werking meer dan ooit openstellen voor iedereen die 
zich betrokken voelt, ook al ben je nog niet actief in onze parochie.  

 
 

 
Omwille van de Corona-maatregelen bepalen we de locatie kort voordien, afhankelijk van de 
grootte van de groep. 
Om een zicht te hebben op het aantal belangstellenden vragen we je om je komst aan te melden 
via het parochiesecretariaat (O.-L.-Vrouwplein 64 in Herent - parochieherent@skynet.be of 016 
22 91 24 op dinsdag t/m vrijdag van 9 u. tot 12 u.). Je bent er tijdens deze uren natuurlijk ook 
altijd welkom. 
 
In de eerste helft van september krijg je dan een bevestiging met aanduiding van de locatie. 
 
 
Alvast hartelijk welkom! 

SAMEN EEN WARME TOEKOMST SCHRIJVEN 

Geloof me 
ik, jij, hij of zij 
iedereen heeft iemand nodig. 
O, kijk naar mij 
we gaan er samen voor. 

Clouseau 

 
Omdat we het belangrijk vinden om van jou te vernemen waar jij in 

het kader van onze gemeenschap warm van wordt  
of waar je warm voor loopt, 

houden we een verkennend en enthousiasmerend  
info- en overlegmoment op 

woensdagavond 16 september om 20 u.  


