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Laten we dit jaar samen op weg gaan naar de warmste Kerst ooit. 

Het klinkt misschien raar in je oren. En we horen je al denken: “Hoe kunnen we nu net in deze tijd op weg 
gaan naar de warmste Kerst ooit?” 
 
Ja, je hebt gelijk, alleen lukt je dat niet. 
Maar wat zou je ervan denken als we nu eens allemaal samen 4 weken onze energie en hoop bundelen en een 
onvergetelijke tocht naar Kerstmis organiseren? 
 
Daarom doen we hier een voorstel waarbij we jullie allemaal -  groot en klein, jong en minder jong - nodig 
hebben. 
 
In het portaal van de kerk staat een rieten mandje waarin halve kerstballen liggen. 
Je mag op je eigen manier “personaliseren”. 
Je kan er bijvoorbeeld een briefje instoppen waarop je een wens hebt geschreven, 
een foto of tekening, een klein speelgoedje… . 
Daarna doe je de kerstbal dicht en leg je hem in de andere mand die ernaast staat. 
 
Wij zullen ervoor zorgen dat jouw kerstbal een plaats krijgt in onze kerk. 
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Vanaf de eerste adventszondag (29 november) zullen we vanuit onze vertrouwde kerk de vieringen “streamen” 
zodat jullie deze thuis (of op een andere plek) mee kunnen volgen. Zo blijven we in deze tijden ook verbonden! 

Ook onze Kerstvieringen (de Kerstwake op 24/12 om 21 u en de gezinsviering op Kerstdag om 10u30) zullen 
we livestreamen. 

Concreet kan je die vieringen volgen via de Facebookpagina van onze parochie (via ‘parochie OLV Herent’) 
Je kan op het moment zelf live volgen of de viering op een later moment herbekijken. 
 
 

Met deze suggesties maak je er ook thuis een verbonden viering van: 

 Zet je computerscherm op een rustige plaats 

 Steek een kaars aan bij het begin van de viering. In de advent kan je ook een kaars aansteken op het mo-
ment dat we in de kerk de adventskaars(en) aansteken 

 Je kan de gebaren stellen die je ook in de kerk zou stellen: het kruisteken maken, recht staan bij het  
      evangelie, … 

 Je kan de liederen thuis mee zingen en de gezamenlijke gebeden mee bidden 

 Bij het stille gebed na de inkeer kan je voor een eigen intentie bidden 

 Nu je je solidariteit niet concreet kan maken in de collecte kan je overwegen om een organisatie naar keu-
ze - die zich inzet voor armen, vluchtelingen of andere kwetsbare mensen - te steunen met een financiële 
gift via overschrijving. In deze adventstijd doen we dat in Herent naar goede gewoonte voor Welzijnszorg 
(zie verder). 

 De vredeswens kan je doorgeven aan je huisgenoten of aan diegenen met wie je de viering volgt. Je kan 
ook de namen noemen van de mensen aan wie je expliciet Gods vrede wil doorgeven 

 Met het gebed dat je vindt op de laatste pagina van deze nieuwsbrief(tekst van de maand), of met eigen 
woorden, kan je je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke 
tijd niet fysiek mogelijk. 

Een warme groet vanwege de parochiegemeenschap van OLV Herent 
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WONEN ONBETAALBAAR? ONAANVAARDBAAR!  - CAMPAGNE VAN WELZIJNSZORG  

 

Laten we meteen met de deur in huis vallen. ‘Kwaliteitsvolle betaalbare huisvesting is een recht 
voor iedereen!’ Dit basisrecht is ingeschreven in de Grondwet (Artikel 23,3°) en in de Vlaamse Wooncode  
(Artikel 3). 
 
Maar jammer genoeg ziet de realiteit er helemaal anders uit. Te veel mensen in Vlaanderen en Brussel wo-
nen in slechte omstandigheden, betalen zich blauw en/of  worden gediscrimineerd bij het zoeken naar een 
woning.  

Nochtans is ‘goed wonen’ het begin van alles. Zonder een degelijk dak boven je hoofd en een thuisgevoel 
kan je niet vooruit in het leven. Slecht wonen heeft een negatief effect op je gezondheid, je sociaal- en ge-
zinsleven, op de onderwijskansen van je kinderen en je eigen kansen op de jobmarkt. Een sociaal recht-
vaardig woonbeleid is dan ook onontbeerlijk in de strijd tegen armoede. 

Bovendien zet de huidige Covid-19 pandemie alles nog eens extra onder druk. Iedereen heeft al wel verha-
len gehoord over de problemen bij thuisonderwijs wanneer kinderen niet over de juiste middelen beschik-
ken (laptop, internetverbinding, een plekje in huis om je in alle rust te kunnen concentreren op schoolta-
ken). En denk ook aan een periode van volledige lockdown (‘blijf in kot’ of eerder: ‘blijf in je krot’) waarbij 
je met al je gezinsleden binnen moet blijven in een veel te klein koud en vochtig appartementje; niet alleen 
het risico op gezondheidsproblemen neemt toe maar jammer genoeg ook het risico op intrafamiliaal ge-
weld! 

 

WZZ vraagt aan de beleidsmakers om hun verantwoordelijkheid te nemen: zorg snel voor veel meer dege-
lijke sociale woningen – de wachtlijsten zijn veel te lang. Nu wordt men immers te vaak gedwongen om 
een woning op de private woningmarkt te gaan zoeken, waar men door hoge prijzen en discriminatie uit-
eindelijk in een afgeleefde woning terecht komt. En er dan nog weinig geld overblijft voor een menswaar-
dig bestaan. 

Daarnaast zijn er nog andere vragen aan de beleidsvoerders: verbeter de kwaliteit van de woningen; zorg 
voor huursubsidies voor de vele wachtenden op de wachtlijst wanneer die moeten gaan huren op de priva-
te markt; ondersteun de Sociale VerhuurKantoren; stimuleer alternatieve woonvormen; laat de burger par-
ticiperen in het beleid.    

Maar we hoeven niet te wachten op initiatieven van onze beleidsmakers, we kunnen zelf misschien al hel-
pen? Zo zouden we kunnen meestappen in alternatieve vormen van wonen (bv woondelen). Of wie zelf 
een woning verhuurt, zou eens kunnen nadenken over zijn/haar criteria van verhuren (bv. samenwerken 
met een Sociaal VerhuurKantoor). Of we zouden initiatieven die als doel hebben om kwetsbare groepen 
een woning te bezorgen kunnen steunen (zoals bv. WZZ - BE21 0000 0000 00303).  

Steun WelZijnsZorg in haar vraag aan de beleidsvoerders om te strijden voor betaalbaar wonen en teken 
de petitie via  https://onbetaalbaar.welzijnszorg.be/  

Kortom, een onderwerp waar nog veel over te zeggen en schrijven valt.  

 
 

 

 

 

 

CAMPAGNE WELZIJNSZORG 

https://onbetaalbaar.welzijnszorg.be/
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CAMPAGNE WELZIJNSZORG (2) 

 
Mogen we jullie dan ook van harte uitnodigen op onze volgende  

DIGITALE GESPREKSAVOND OP 
VRIJDAGAVOND 4 DECEMBER VAN 20U TOT 22U  

die de werkgroep Welzijnszorg/Broederlijk Delen samen met KWB organiseert?  
 

Die kunnen jullie van thuis uit volgen via een digitale ZOOM-sessie.  
Er is ook gelegenheid voor vragen en discussie.  

We geven niet alleen een inkijk in het thema maar vertellen ook over lokale initiatieven.  
Merk op dat vanwege de Corona-richtlijnen de gespreksavond dus niet in de Kerk van Winksele zal door-
gaan, maar dat je na inschrijving via info@kwbherent.be ten laatste vrijdag 4 december per mail een link 

zal doorkrijgen om de avond te volgen. 

PS: het item over ‘Spit Sociaal Verhuurkantoor’ is nog onder voorbehoud. 

mailto:info@kwbherent.be
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TEKST VAN DE MAAND 

Heer Jezus, 
 

ik dank U voor uw Woord van Leven 
waarmee Gij mij hebt gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten in de 
communie, uw Brood van Leven, 

maar dat is nu onmogelijk. 
 

Daarom bid ik:  
aanvaard mijn verlangen om hecht 

verbonden te zijn met U. 
Kom met uw liefde in mijn hart en 

laat mij niet vergeten 
dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 
mijn Heer en mijn God. 


