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Soms kunnen we door een klein verschil in woordgebruik een 
groot verschil in ons aanvoelen van een komende gebeurtenis 
uitdrukken. Als we zeggen dat iemand, of ook iets, op ons af-
komt, dan drukken we daarmee uit dat we van wie op ons 
afkomt of van wat staat te gebeuren, niet al te veel goeds 
verwachten. “We wisten op de dienst dat er iets op ons af-
kwam, maar konden niet inschatten wat”, zei een medewerker 
van een Tienens ziekenhuis in een interview over de eerste 
coronagolf. Of: “Het moment dat de explosie afging, was als 
een storm van glas die op ons afkwam”, vertelde Fatima over 
de catastrofe in Beiroet, om maar twee voorbeelden uit het 
heel recente verleden te geven. 

 

 

Hoe anders is het als we zeggen dat iemand – zelden iets! – op ons toekomt. 
Daar spreekt meestal verwachting en hoop uit, ook dat je elkaar daarbij gerust en 
vertrouwvol in de ogen kunt kijken, vaak ook dat jezelf toestapt op degene die 
naar jou onderweg is. 

Dit jaar nog meer dan anders mogen we als gelovigen uitkijken naar wie in de 
Advent de tijd neemt om op ons toe te komen: God, in de kleinheid en weerloos-
heid van een Kind dat belofte is voor een wereld van mensen van goede wil. 

 

 

Vroeger werd de adventstijd door de kerk ook verbonden met niet mis te verstane waarschuwingen:  
nu is de tijd waarin je nog de kans hebt om je leven te beteren, voordat je misschien voor God moet  
verschijnen om rekenschap over je leven af te leggen.  
Al is het meer dan vijftig jaar geleden, ik herinner me nog levendig hoe we op het internaat in de koude, 
spaarzaam verlichte kapel van het college iedere adventsmorgen op onze nuchtere maag het Latijnse  
Rorate Caeli zongen, onder het wakende oog van een pater surveillant die er ook al niet erg vrolijk uitzag.  
De gregoriaanse melodie is prachtig en het keervers hoopvol van inhoud: Rorate caeli desuper, et nubes  
pluant justum. Aperiatur terra et germinet Salvatorem –“Dauwt, hemelen, uit den hoge, en dat de wolken  
de Rechtvaardige mogen regenen. Moge de aarde zich openen en de Verlosser laten ontkiemen. 
” Maar dat was toch niet in staat om voor ons de zware somberte van het grootste deel van de tekst helemaal 
te doorbreken. Er waren toch vooral die onheilvolle zinnen die ook in de vertaling van Seppe Yperman  
doorzinderen waarmee we de nu ‘gestroomde’ zondagsvieringen inzetten: “Heer, red ons toch, want wij zijn 
van u losgescheurd en wij vallen neer als zieke zomerblaren. Ja, wij zijn verstrooid geraakt en door de winden 
opgejaagd. Wij zijn vereenzaamd, ten dode toe. Gij moet ons redden, Heer, uit de verlorenheid, eer wij voor-
goed vergaan.”  
Sombere gedachten, al monden ze uiteindelijk wel uit in een belofte van heil: “Schep weer moed mijn volk,  
ik wil u vertroosten: weldra zal uw Redder komen. Waarom houdt gij aan uw droefheid vast?  
Waarom zoudt gij nog langer treuren? Ik ben de Heer, gij moet niet vrezen. Ik ben een God van levenden,  
niet van doden. Ik kom naar u toe, ik zal u redden.” 
Uit het geheel van de tekst spreekt ook wel een tijdsgeest die niet meer helemaal de onze is: de mens is  
zondig, moet door God bekeerd worden en krijgt dan uitzicht op heil doordat een Redder zich aandient.  
Maar waarom zouden wij in deze adventstijd de dynamiek niet wat meer van twee kanten laten uitgaan  
en - om bij de beeldspraak te blijven - niet ook zélf op die komende Redder toestappen, in deze onzekere  
coronatijden nog meer dan in andere omstandigheden? 
 

 

 

 

 
ADVENT: GOD DIE OP ONS TOEKOMT IN EEN KIND 
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Wij voelen nu onze kwetsbaarheid intenser aan dan anders, vooral in de vele mensen die ‘als zieke  
zomerblaren’ zijn gestorven vóór de levenstijd was afgelopen die zij gekregen zouden hebben als het virus  
niet had gewoed. Maar we voelen tegelijk ook de veerkracht die nodig is om niet lijdzaam te wachten op  
wat nog op ons afkomt. Vooral voelen we die hoopgevende kracht in de toewijding van zovelen in de zorg,  
in het onderwijs, in vrijwillige inzet, in het geziene en het ongeziene. 
 
De God die in het Kind op ons toekomt en die wij tegemoet trekken, is geen God die het kwade in een  
handomdraai zal keren. Maar wij mogen wel een God verwachten die naar ons uitkijkt in onze onvolkomen-
heid, die bij ons zal staan in wat onaf en gebroken is en die kracht brengt door het lot van kleine mensen  
te delen. Zijn pad mogen we effenen in deze tijd die ons naar midwinter brengt, wanneer het donker plaats 
begint te maken voor nieuw licht, voor nieuwe tijd - eerst nog onmerkbaar, maar toch van meet aan  
onomkeerbaar. 
 
Nu donkeren nog de dagen, maar wij hopen dat bij winterzonnewende uit kleinheid en onooglijkheid  
opnieuw een Heiland in het leven komt die ongehoorde dingen doet. Die vrij maakt van een leeg verleden.  
Die macht verguist die onrecht wordt. En die ons van een nieuwe God vertelt die in de tijd gezocht wil worden 
door wie zich door Zijn woord en teken laten leiden. 
 

Luk Draye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADVENT 2020 
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Een aantal onder jullie heeft ongetwijfeld de 3 eerste zondagen van Advent gevolgd via de live 
streaming op onze facebookpagina. 

Voor diegenen onder jullie die er niet in slaagden om te kijken, of die er nog een beetje sfeer 
van willen opsnuiven tonen we hierbij enkele foto’s uit de vieringen. 

 
 

 

 

 

 

SFEERBEELDEN VAN DE ADVENTSVIERINGEN 

 

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT 
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SFEERBEELDEN VAN DE ADVENTSVIERINGEN 

 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
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SFEERBEELDEN VAN DE ADVENTSVIERINGEN 

 

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
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WARME OPROEP 

Covid zorgt er nu al lange tijd voor dat we onze vieringen streamen. 
Gelukkig kunnen we dit, anders zouden we elkaar helemaal niet bereiken. 

 
We missen hierdoor het wekelijks contact met jullie en ons babbeltje na de viering. 

We hopen jullie dan ook zo snel mogelijk in 2021 opnieuw te kunnen verwelkomen aan onze kerkdeur. 
 

Maar ook het mandje met jullie broodnodige giften voor de werking van onze parochie blijft leeg. 
Daarom durven we langs deze weg een warme oproep doen aan diegenen onder jullie die zich hiertoe 

geroepen voelen om ons te helpen met een kleine financiële bijdrage zodat we onze werking in de  
parochie kunnen verderzetten. 

Je kan dit doen door een storting op het rekeningnummer van de parochie:  
BE12 4313 7023 2192 

 
Alvast  een heel warme en welgemeende DANK JE WEL. 
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KERSTVIERINGEN 

ZOALS  WE IN ONZE VORIGE NIEUWSBRIEF HEBBEN AANGEKONDIGD ZULLEN DE  
KERSTVIERINGEN WORDEN GESTREAMD.  

BEHALVE DE “ACTOREN” ZAL ER NIEMAND IN DE KERK AANWEZIG (KUNNEN)ZIJN. 
 

ER IS EEN VIERING OP: 
 

KERSTAVOND 24 DECEMBER OM 21 UUR.  
JE KAN VANAF 20.45 UUR VIA LIVESTREAM MEEGENIETEN VAN EEN  

VIRTUELE MUZIKALE INTRO VAN HET HAGENKOOR. 
 

EN OP 

KERSTDAG 25 DECEMBER OM 10.30 UUR. 
DEZE VIERING IS SPECIAAL OP MAAT VAN KINDEREN. 

 
JE KAN BEIDE VIERINGEN LIVE VOLGEN VIA ONZE FACEBOOKPAGINA 

PAROCHIE OLV HERENT 
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NIEUWS UIT DE FEDERATIE 

"Het zijn bizarre tijden. We hebben al een hele tijd geen kans meer gehad om samen te vieren in 
onze kerken. Maar ook via de vieringen en bezinningen op tv en radio en via internet blijven we 
verbonden met elkaar.  

Ook de meeste van onze kerken zijn open, zodat u kan langs komen om even stil te vallen, te bid-
den of een kaarsje aan te steken.  Ook al wordt er niet gevierd, toch hebben onze vrijwilligers in de 
parochies ervoor gezorgd dat advent en Kerstmis niet vergeten wordt.  
Onze kerken werden voor die gelegenheid ook versierd.  
Ga zeker eens langs om het Kind in de kribbe te groeten.  
 
Dit weekend is er een kleine versoepeling doorgevoerd op vraag van de Joodse gemeenschap. 
Vanaf nu is er mogelijkheid om met 15 mensen aanwezig te zijn in de kerk, ook voor vieringen.  
Ook al zouden we mogen samen komen, als federatieploeg hebben we beslist om dit niet te doen. 
We dragen een verantwoordelijkheid voor de mensen en hun gezondheid en daar willen we blijven 
op inzetten.  
We vinden het ook niet kunnen dat we mensen moeten weigeren als het aantal bereikt is.  
We maken uiteraard een uitzonderingen voor de uitvaarten. We vinden het belangrijk om mensen 
de kans te geven om bij een overlijden gelovig afscheid te nemen, ook al mogen er maar 15 men-
sen aanwezig zijn.  
Mensen die dit wensen kunnen steeds vragen naar de mogelijkheid om het afscheid te filmen of te 
livestreamen.   
 
Ondertussen blijven we zorg dragen voor mekaar en zijn we in gedachte en gebed verbonden met 
elkaar. "  

Hieronder geven we jullie de tekst mee die in de Federatie wordt verspreid betreffende de organisatie 
van de vieringen. 

Wij volgen deze afspraken op één uitzondering na: 
 

De gezinsviering op kerstdag om 10.30 uur zal mee verzorgd worden door onze misdienaars  
die ook hun vormsel doen.  

 
Op die manier blijven we ook zichtbaar verbonden met onze jongeren. 
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In november en december mochten de catechesegroepen, om gekende reden, niet fysiek samen komen. 

Hoe los je zo iets op?  

Voor de vormelingen was het snel duidelijk dat we online konden afspreken. Zij hadden daar in het voorjaar 
immers genoeg ervaring rond opgedaan voor hun schoolwerk. 
De catechese rond ‘wie ben ik?’ waarin we vier getuigenissen hoorden, werd in twee delen gesplitst. De getui-
gen stelden in het eerste deel hun engagement digitaal voor in een filmpje en daarna vulden de jongeren een 
enquête in om te ontdekken welk soort engagement het best bij hen past. 
Twee weken later kwamen we in een zoom-sessie met getuigen, jongeren en catechisten samen. We keken 
naar het verhaal over de talenten, bespraken hoe belangrijk het is om je eigen talenten te doen groeien en in te 
zetten voor elkaar. Dan werden we per groep naar een ‘kamer’ gestuurd om per engagement (talent) verder na 
te denken hoe we dit concreet willen maken. Over de resultaten hiervan zal je zeker nog iets horen. 
We sloten weer in grote groep af met een bezinnende tekst en een lied. 

 

In december stond het ‘kerkspel’ op de agenda. We 
maakten er een digitale escape-room van. Er waren 
verschillende opdrachten om onze kerk en het kerkge-
beuren beter te leren kennen. Met filmpjes, woordzoe-
kers, een rebus was de activiteit goed gevuld en uitda-
gend voor de jongeren. 

 

Een van de opdrachten ging over het mooie glasraam 
in de kerk. Nadat we dit in detail bespraken, moesten 
de jongeren er een fragment van uitbeelden. Daarvan 
maakten we een ‘printscreen’.  

 

Herken je de fragmenten? 

 

 

 

Kan jij de rebus oplossen? De vraag erbij: in welk jaar is het orgel gebouwd?  

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL GAAN DIGITAAL. 
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Voor de eerste communie maakten we in november en december een filmpje waarbij elke catechist en on-
derdeel op zich nam.  

‘Zorgen voor’ was het thema van november. Hierbij werd het verhaal van de goede herder verteld. De kinderen 
kregen als opdracht:  
- zorg voor elkaar: maak of kleur een tekening voor iemand die eenzaam is, die al lang niet meer zag. 
- zorg voor de natuur: raap zwerfvuil in je buurt. 
We keken ook naar een filmpje over de voedselbank, ons project waar we dit jaar voor werken. 

Deze opdrachten werden heel ernstig genomen. We kregen heel wat reacties, kijk maar naar enkele foto’s.  
Verschillende mensen maakten er zelfs een gezinsactiviteit van. Herent is weer een heel stuk properder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In december maakten we weer een filmpje. Daarin vertelden we onder 
andere het mooie kerstverhaal ‘Simon en de heilige nacht’.  
We nodigden de kinderen uit om de gezinsviering van Kerstmis te volgen 
en als opdracht beginnen ze al aan de versiering voor de kerk  bij hun 
grote feest op 2 mei. 

 

 

 

Op deze manier houden we de werking warm, maar we hopen met al de catechisten (en de kinderen) dat we 
snel weer kunnen samen komen. 

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL GAAN DIGITAAL. 
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TEKST VAN DE MAAND 

Als tekst van de maand willen we je graag een sfeerbeeld geven van ons kerkplein. 
Zoals de voorbije jaren is dit weer een knap staaltje werk van Michel Claeys  

en zijn “handlangers”. 
Langs deze weg willen we hen een heel warm DANK JE WEL zeggen. 

 
Via onderstaande link nemen we je mee in en rond de kerk 

en vergasten we jullie op een kerstliedje. 
https://youtu.be/55At5Cb-4Vc 

 
Je kan het filmpje ook bekijken op onze facebookpagina: parochie OLV Herent 

https://youtu.be/55At5Cb-4Vc

