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Parochienieuwsbrief  
Onze-Lieve-Vrouw Herent 

EEN NIEUW JAAR IS ALS EEN BOEK ZONDER TEKST, 

DE PEN LIGT IN ONZE HANDEN. 

LATEN WE SAMEN EEN GEWELDIG VERHAAL SCHRIJVEN . 

EEN WARM EN HOOPVOL VERHAAL VAN VERBONDENDENHEID MET ELKAAR. 
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   Ondanks … 

   de grote angst, het onnoemelijk verdriet van vele mensen, de gedwongen fysieke afstand tussen  
   mensen,  
 

   hebben we in 2020 toch 

   … mensen ontmoet die we voordien niet kenden 

   … het kleine leren appreciëren 

   … creatieve ideeën ontwikkeld 

   … warme solidariteit gevoeld 

   … lokale handelaars leren kennen 

   … het belang ingezien van de lokale handel 

   … intens contact gevoeld tussen buren 

   … aandacht leren hebben voor gewone dingen 

   … een gevoel van rust ervaren dat we nooit kenden 

   … 

Dat stemt ons als parochie Herent hoopvol. Het geeft vertrouwen en sterkt onze overtuiging dat deze posi-
tieve eigenschappen in 2021 een beetje in ons hoofd zullen blijven hangen, dat onderlinge verbondenheid 
in onze gemeenschap kan bovendrijven.  

Ook de opportuniteit om vieringen digitaal bij te wonen is een beweging die we in 2021 graag verder uit-
bouwen. Laten wij de positieve krachten van het afgelopen ‘vreemde’ jaar aanwenden om hier als gemeen-
schap rijker uit te komen. 

 

   in 2021 wensen we voor jou persoonlijk  

   ...dat je mensen mag ontmoeten die je graag zien, die naar je luisteren, die je meedragen als je verdriet     
 hebt, die je mag ontmoeten op een andere manier dan je gewoon bent. 
 
   ...dat je je verbonden mag blijven voelen met wie je dierbaar zijn, met je kinderen, je kleinkinderen, 
 vrienden en buren. 
 
   ...dat je mag genieten van de zonneschijn en de helderblauwe lucht, de kleurenpracht van bloemen en 
 struiken, een stralende regenboog na een fikse regenbui, het ochtendgekwetter van de vogels, tot de 
 stille avonduren. 
 
   ...dat je leert aanvaarden wat niet te veranderen is, en toch er het beste van kunt maken. 
 
 
 
Laten we hopen en vertrouwen in de toekomst waarin we allen samen een “ nieuwe normaal “ mogen 
uitbouwen en daarin kunnen groeien!   
  

   NIEUWJAARSWENS VAN DE PLOEG 
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    VORMSEL: KERSTSFEER IN BETLEHEM. 

 
Acht creatieve kinderen van de vormselwerking wilden graag iets doen met dit talent.  
Samen vergaderden ze via de computer en spraken af dat ze mooie kerstkaarten zouden knutselen 
voor de bewoners van Bethlehem.  
Ze motiveerden ook mama's, zussen, kinderen uit hun klas, ... zodat ze een heel stapeltje kerst-
kaarten bij elkaar kregen.  
 
Op dinsdag 22 december gaven ze hun mooie kaarten af aan een verantwoordelijke van Betlehem. 
Nadien zongen ze, onder leiding van Mieke en met begeleiding van het stemmige dwarsfluitspel 
van Jolien, klassieke kerstliedjes op de binnenplaats van Betlehem.  
 

De bewoners  konden aan de ramen 
komen luisteren.  

Het werd een gezellig kerstmoment. 
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Vasten is een gebruik dat in heel de dierenwereld 
aanwezig is, ook onze oudste voorvaderen hadden 
ondervonden, dat je lichaam eens helemaal uitzui-
veren door niet te eten gedurende een bepaald 
aantal dagen, een positieve invloed had op de al-
gemene gezondheid. 

 

 

Vandaag heeft de wetenschap dit minder drastisch overgenomen, door bijvoorbeeld te diëten en zo meestal de 
overtollige kilo’s te verliezen. 

 
Maar vasten had uit ons oud bijbels verleden altijd al een totaal andere betekenis, zonder de voorgaande  
gevolgen te negeren. 
 

Vasten is allereerst het herstel van de relatie met de Levende, met God, met Jahweh. 

Door jezelf pijn te doen was men overtuigd dat God je dan wel zou vergeven. 

Dat vasten en boete doen heeft in de geschiedenis extreme vormen aangenomen, en zichzelf geselen of door 
anderen, was een praktijk die lang, heel lang in onze christelijke kerktraditie is blijven voortleven. 

Duidelijk had dit alles te maken met het godsbeeld. 

In het oude Israël lieten de vertellers en schrijvers Jahweh, God, letterlijk aan het woord, om zijn woede, zijn 
ongenoegen en onvrede met het gedrag van zijn onderdanen uit te spreken. 

God was op zijn hoogste troon diegene die de schepping stevig in de hand hield. 

Natuurrampen, oorlogen, verbanning, ziekte en gewelddadige dood  waren allemaal het antwoord van God op 
de zonden van zijn volk. 

Het enige antwoord om hun God weer gunstig te stemmen en verzoening te krijgen was boete doen en vasten. 

De 40 jaar ballingschap, de 40-jarige tocht door de woestijn, de nieuwe verdrukking doordat het volk Jahweh 
verliet voor de goden van hun bezetter, komen als een refrein en in symbooltijd telkens weer naar voor. 

Ook Jezus verblijft 40 dagen in de woestijn, een plaats waar de mens tot zichzelf komt en klein en kwetsbaar 
wordt tegenover zijn Schepper. 

Ook de kerk heeft dit recept tot op vandaag meegenomen; maar 40 dagen blijft een symbolisch getal.  

 

 

 
Van Aswoensdag, 17 februari, tot Pasen zitten we daar ver  
boven; zelfs als men de zondagen niet meetelt en de vasten 
stopt met Palmzondag, zit men nog steeds boven de 40 dagen. 
 

VASTEN EN ONS DAGELIJKS BESTAAN IN 2021 
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We gebruiken dus de symboliek van 40 dagen als een tijd voor de grondvragen: van waar? Waarom? Waar-
heen? Wie is God voor mij? Welke verantwoording heb ik tegenover mijn medemensen? 

De grondvragen stellen in deze tijd, konden ook maar zinvol zijn, als we vanuit dat oer-oude godsbeeld van 
vrees en angst, het godsbeeld dat in Jezus naar ons is toegekomen, helemaal in ons hart en geest hebben op-
genomen. 

Dat godsbeeld maakt duidelijk dat de oerbron van alles en allen de liefde is, op zijn schoonst en duidelijk zicht-
baar geworden in Jezus’ spreken en handelen: een nabije God, geen almachtige heerser, kwetsbaar maar door 
geen geweld ooit te verslaan. 

Dat godsbeeld, dat Hij geen afstandelijke, vreemde, ver van ons verwijderde God is, blijft essentieel om Hem 
potentieel in elke medemens, gelovig of niet, moslim of christen, te herkennen. Want in elke liefdevolle uiting 
die van één mens naar een andere gaat, manifesteert Hij zich als de altijd nabije, als diegene waarvan Jezus’ 
woord ons laat zeggen: ‘Ik zal er altijd zijn voor u.’ 

Niet om fetisjtische mirakels te verrichten, maar om daar doorheen lief en leed en dood, de liefde te zijn die 
ons bindend samenbracht over alle grenzen. 

Dus de enige zin van een vastentijd is attenter en met meer focus, met heel je zijn, zijn liefde tastbaar, haal-
baar, voelbaar te maken voor allen die je pad kruisen, veraf of dichtbij; en naar Jezus’ woord de kwetsbaarsten 
en zwaksten eerst. 

Wil je daarbij nog wat diëten, mij goed als het finaal de ruimte voor Gods liefde in jou maar open houdt. 

Want finaal geloof ik dat in heel de schepping, de kosmos en alle natuurkrachten, en daarin de mens als hoog-
ste product, dat diep in ieder zijn ‘mens of dier’, die oerbron is ingeplant. 

Niemand beter dan de mens is in staat om een leven lang die bron te laten opborrelen tot leven voor allen die 
willen drinken, op hun zoektocht door dit mysterievol bestaan. 

            Leopold Verdoodt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTEN EN ONS DAGELIJKS BESTAAN IN 2021 

Het nieuwe Vasten? 
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“ZOLANG WE WERKEN  

AAN HET CREËREN VAN LICHT VOOR ANDEREN,  

VERLICHTEN WE OOK ONS EIGEN PAD.”  

 

 

In 2021 viert Broederlijk Delen zijn 60ste verjaardag.  
Zestig jaar solidair tegen armoede en onrecht. Maar ook zestig jaar opkomen voor verandering.  
Die strijd willen we niet loslaten. De roep naar verandering klinkt vandaag luider dan ooit. 
 

Ook dit jaar heeft Broederlijk Delen een thema gekozen voor de campagne:  
DELEN DOET GOED.  

Wij mensen zijn geboren delers en delen veel meer dan we denken! 
 
 
Voor de Vasten brengt BD zoals gewoonlijk een kalender uit.  
We zullen ervoor zorgen dat er een aantal exemplaren achteraan in de kerk van Herent liggen,  
neem er gerust eentje mee.   
 
Je kan ook je adres doorgeven aan het parochiesecretariaat  
(016/22.91.24 of parochieherent@skynet.be) 
of aan Tuur Vanempten  
(016/23.55.83 of tuur.vanempten@skynet.be). 
Wij zorgen er dan voor dat je daarna een kalender in je brievenbus krijgt.  
 
 
In naam van Broederlijk Delen een oprechte dankjewel. 

BROEDERLIJK DELEN WORDT 60 JAAR 
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VASTEN – TIJD VOOR BEZINNING,  
TIJD VOOR REFLECTIE, TIJD OM TOT JEZELF KOMEN…. 
TIJD VOOR VERANDERING  
  

We bieden graag op 17 februari om 20u de aswoensdagviering aan, ze zal gestreamd worden. 

Achteraan in de kerk zullen gebeds-en bezinningskaartjes liggen met een (as)kruisje op, evenals 
vastenkalenders. Ze liggen er om gratis mee te nemen. 
Ook de Witte Donderdagviering en de Goede Vrijdagviering worden telkens om 20u gestreamd. 
 
Broederlijk Delen bestaat dit jaar 60 jaar ! 
De rode draad bleef echter al die tijd “ delen “…..ook dit jaar: delen voor verandering! 
We delen samen de toekomst uit solidariteit voor verandering. 
We delen onze uittocht, inzichten, ommekeer. 
 
Als rode draad doorheen onze vastenvieringen staat het thema “ we delen ….” centraal, in functie van de le-
zingen van de zondag. 
 
Nu we (nog) niet mogen samenkomen in onze kerk hebben we toch enkele suggesties om ook te delen in onze 
directe omgeving want “delen” kan je altijd! 
 
 De voedselbank vzw Half Weg,  BE18 0013 7895 8565 ; je kan ook iets binnenbrengen achteraan in onze 

kerk of op het parochiesecretariaat (di-do open van 9u tot 12u). 
 De Geefwinkel waar je nog iets moois kan wegschenken, lokalen LDC d’ ontmoeting  
     Mechelsesteenweg 487 op de derde zaterdag van de maand van 11u tot 12u30. 
 D’ Akkozje om mooie, nette kledij te brengen, di van 13u30 tot 16u30 en do van 18u30 tot 19u30. 
 Een bijdrage voor de projecten die Broederlijk Delen uitkoos (zie volgende nieuwsbrief). 
 ….. 
 
We willen ook onze kerk mooi aankleden om te groeien naar Pasen! 
Er komen Paastakken vooraan die we week na week willen versieren met wat we zelf aanbrengen via bv 
deelkaartjes. 
Deze deelkaartjes leggen we achteraan in de kerk. Op deze deelkaartjes staat elke week een ander 
(bezinnings)vraagje, gelinkt aan het thema van de zondag ….als je eens langskomt mag je er iets  
opschrijven. Wij hangen ze nadien in de Paasboom. 
Je kan het ook thuis doen en je reflectie mailen naar het secretariaat: parochieherent@skynet.be . Wij printen 
het af en hangen het in de Paasboom. 
 
 1ste zondag: Kiezen is niet gemakkelijk: met welke keuze voor de toekomst worstel jij het          
                         meest? 
 2de zondag : Naar wie of wat luister jij graag, omdat je er rust en inspiratie in vindt? Omdat    
                         het je aanzet om bewust te kiezen?    
 3de zondag:  Wat maakt deze gemeenschap belangrijk voor jou? 
 4de zondag:  Waar zie jij lichtpuntjes in het duister van deze tijd? 
 5de zondag:  Een hart is een symbool van liefde, maar ook van dankbaarheid … Aan wie wil       
                         Jij een hartje geven en waarom? 
 Palmzondag : Hoe probeer jij dienstbaar te zijn en mee te werken aan een nieuwe wereld? 
 Pasen : Wat is voor jou de diepste bron van levensvreugde? 
 
 
Zo willen wij, samen met jullie en coronaproof, op een zinvolle wijze groeien doorheen de vastentijd naar  
Pasen toe. 

 
We nodigen jullie uit om mee te delen, mee te doen ! 
 

 

VASTEN 2021 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent januari ‘21 Pagina  8 

 

 

 
Het gevoel was er al een hele tijd. 
Maar wanneer doe je het? 
Nu of toch nog even wachten? 
Wikken en wegen. 
Twijfel en toch voelen dat het tijd is. 
Tijd voor andere uitdagingen. 
Tijd om plaats te maken voor anderen. 
Knopen doorhakken. 
Afscheid van het (de) ene… 
...kansen voor (het) andere(n). 
 
 
Het klinkt misschien allemaal wat zwaarmoedig, maar dat is het niet. 
 
Met een goed gevoel kijk ik terug op de vele jaren als voorzitter van de parochieploeg. 
Het was een boeiende tocht met veel uitdagingen, groeimomenten, voldoening en soms ook ontgoochelingen. 
Het was een hobbelige weg, een weg met veel bochten. 
Maar aan het einde van de rit is er een overheersend gevoel van tevredenheid. 
 
Wat vooral bijblijft is een gevoel van warmte en dankbaarheid, weten dat je deel uitmaakt van een groep ge-
lijkgezinden die mee op weg zijn en bouwen aan een kerk van morgen. 
 
Een bijzonder woord van dank gaat naar alle ploegleden die ik onderweg mocht ontmoeten. 
- jullie stonden altijd paraat  
- jullie bleven (en blijven) er als groep voor gaan 
- jullie zetten me regelmatig met beide voeten terug op de grond als ik te snel wilde gaan 
- jullie vriendschap (ook buiten de ploeg) blijf ik koesteren 
 
Ook een bijzonder woord van dank aan Pol Verdoodt. 
Je inspiratie, je positieve ingesteldheid en je (soms niet te omzeilen en miskennen) aanwezigheid hebben me 
vaak de kracht gegeven om door te gaan. 
Op momenten dat het moeilijk(er) was gaven de gesprekken met jou me opnieuw kracht en moed om verder 
te gaan. 
Tibi gratias ago Pol. 
 
Tenslotte wil ik ook ieder van jullie bedanken voor de kansen die ik kreeg en het vertrouwen dat jullie me  
hebben gegeven. Duizend maal dank hiervoor. 
 
Een nieuwe voorzitter is er (nog) niet. 
In afwachting hiervan kan je met je vragen terecht op het parochiesecretariaat.  
Zij zullen je graag doorverwijzen naar de juiste persoon. 
 
 
Warme groet 
 
 
Rien 
 
 
 
 
 

 
 

 

VOOR ELKE DEUR DIE DICHT GAAT…. 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

 
 
 
 
 

Moeilijke mensen. 
Dan denk jij misschien aan die bitse collega. 
Een buurvrouw die ternauwernood dag zegt. 

Of een kassierster die niet opkijkt van haar kassa. 
Een akelige reactie in een boze brief. 

Je hebt soms mensen die je ervan verdenkt jou opzettelijk het leven zuur te willen maken. 
Laat deze gedachte bewust los. Ze is niet de werkelijkheid. 

Het is jouw denken. 
 

Blijf vriendelijk voor jezelf. 
Glimlach. 

Vraag hoe het gaat. 
Deel je pralines. 

Nodig uit. 
Of ga er vandaag rustig aan voorbij. Ook dat is een keuze. Kiezen om uit de strijd te stappen. 

 
Doe wat je wil dat anderen voor jou doen. 

En blijf tegelijk lief voor jezelf. 
 

Strijd niet tegen iets. 
Zet je in voor iets. 

 

     

 

           Bond zonder naam, 2019 


