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Er is weer tijd en ruimte voor actie!  
We kunnen als gemeenschap samen 

vooruit gaan. 
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STARTVIERING 

 
 
 

Op zondag 12 september startte 

het nieuwe werkjaar van onze pa-

rochie met een ‘startviering’,  

gevolgd door een glaasje in de tuin 

van de pastorie. De viering stond 

in het teken van aanmoediging en 

durf en het glaasje achteraf was 

een mooi voorbeeld van een infor-

mele activiteit die verbinding in   

onze gemeenschap ondersteunt. 

 

 

 

 

  Woordje van de parochieploeg 

  

 

Sinds enkele maanden zijn er een aantal nieuwe gezichten in de parochieploeg. Binnenkort  
stellen we jullie deze ‘nieuwe’ ploeg graag voor via het parochieblad en de nieuwsbrief. 
We zijn dan ook heel blij dat we van achter onze computer uit mochten komen om terug in de 
pastorie te vergaderen. 
Onder de deskundige begeleiding van Renilde Vos zijn we alvast gestart met een denkoefening 
over onze parochiale werking op korte en lange termijn. Vol enthousiasme durven we vooruit-
blikken naar verbindende activiteiten die voorzien zijn de komende weken en maanden en waar-
van we jullie op de hoogte zullen houden o.a. via de nieuwsbrief en Kerk & Leven. 
We durven ook dromen over hoe onze geloofsgemeenschap er kan uitzien. Daarbij willen we o.a. 
op zoek gaan naar jonge gezinnen, we willen de band met de school warm houden en nieuwe 
mensen verwelkomen die misschien moeilijk de 1ste stap zetten naar onze parochie. 
We willen onderlinge dienstbaarheid stimuleren en uitbouwen en met kracht de werkgroepen 
aanmoedigen en steunen. De inzet van vrijwilligers is nooit vanzelfsprekend, maar wordt wel 
ontzettend gewaardeerd. 
Om dat te bereiken hopen we op een open en actieve wisselwerking met jullie. Aarzel vooral niet 
een idee, een wens, een tekst of een goesting tot engagement met ons te delen. We horen het 
graag. 
Informele ontmoetingen zijn een gelegenheid om zich ook buiten de vieringen verbonden te  
voelen. Daarom organiseren we graag elke 1ste zondag van de maand een ‘net-gemist’-moment 
met een drankje en een deugddoende babbel, hier tegenover in de pastorie. 
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Eerste communie: Stap maar in! 

Eindelijk was het zover! Op zondag 26 september kon-

den we samen het grote feest vieren waarop we ons 

zolang hadden voorbereid.  

In een mooi versierde kerk, met feestelijk uitgedoste 

kinderen en volwassenen waren we er helemaal klaar 

voor. Op voorhand werden de kinderen geanimeerd in 

de pastorie, zo werden de zenuwen wat ingetoomd.  

De viering werd mooi begeleid door de sjaloomband 

onder leiding van Lieven. De kinderen zongen uit volle 

borst mee. De sfeer was fantastisch.  

Het doet deugd als je als catechist na zo’n intense dag 

een waarderend bericht krijgt: 

Wij willen jullie graag ontzettend bedanken voor het  
fijne traject naar aanleiding van de eerste communie. 
Het was niet altijd evident om dit in coronatijden te verwezenlijken, maar jullie zijn er toch elke 
keer mooi in geslaagd. Fijn om te zien hoe jullie de kinderen keer op keer weer wisten te boei-
en! Hoe jullie van het geloof iets van 'heel dichtbij' en van 'alledag' wisten te maken. Fijn om dit 
hele traject te bekronen met een prachtige viering gisteren. Ze was echt ontroerend mooi!!  
En super dat we de viering nog kunnen herbekijken. 
 

Hierbij willen we dus ook de streamingploeg extra bedanken! 

De werkgroep ‘eerste communie’. 

 

 

 EERSTE COMMUNIE 
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Opleiding misdienaars 

Wil jij ook misdienaar worden en je 

hebt je eerste communie gedaan? 

Je wil zeker één keer per maand tijd 

maken om een viering mee te dienen? 

Dan kan je komen oefenen op woens-

dag 13 oktober van 16 uur tot 17.15 

uur in de kerk. 

Geef je naam door aan Mieke via een 

mailtje naar mieke.vandeneeden@gmail.com 

of een berichtje naar 0493 18 46 12 

Wat als …. er geen misdienaars zouden zijn? 

 

 BERICHTEN 

In de viering van zondag 17 oktober zal de naamopgave 

plaatsvinden van de communicanten die in 2022 hun  

eerste communie zullen vieren. 

Voor de vormelingen van vorig school-

jaar zal de uitgestelde vormselviering 

plaatsvinden op zaterdag 2 oktober.  

Er wordt gevraagd om een mondmasker 

te dragen. 

De richtlijnen met betrekking tot coronamaatregelen voor de maand september 

luidden: “Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen zonder beperkingen 

doorgaan. Mondmaskers blijven wel verplicht in de gebouwen”.  

Maar ook deze laatste verplichting valt weg vanaf de viering van 3 oktober! 

Elk jaar in de periode van de 'Dag van de Armoede' organiseren Marant, 

Stapke in de Wereld, Welzijnszorg, BewegingHerent.Net, Femma, KWB  

samen met GC De Wildeman een podiumprogramma rond het thema 

'armoede'. Met een jaartje uitstel staat vrijdag 22 oktober de theater-

voorstelling 'Ik ben iemand / niemand' geprogrammeerd, een aangrijpend 

en waargebeurd verhaal over leven in armoede in onze welzijnsmaat-

schappij. 

Iedereen is van harte welkom, we hopen net als de vorige jaren op een  

grote opkomst. Meer informatie vind je via deze link. 

mailto:mieke.vandeneeden@gmail.com
https://www.gcdewildeman.be/programma/ik-ben-iemand-niemand-paco-producties
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Lieve God, 

ieder van ons nodigt Gij uit zich in te zetten voor uw rijk, 

ieder op zijn eigen plaats, ieder met zijn of haar mogelijkheden. 

Laten ons elkaar steeds weer opzoeken om onze krachten te bundelen,  

moedig en eensgezind, zodat wij groeien in geloof en vertrouwen en zo een  

geloofsgemeenschap bouwen naar uw hart. 

Wij vragen U dit door Jezus, uw Zoon en mensgeworden liefde. 

Amen 

 

  

UITGEDAAGD DOOR DE ANDER 

Wereldbrief van Paus Franciscus: ‘Fratelli tutti’ – Broederlijkheid 

De anderen zien en behandelen als broers en zussen, omdat elke mens uniek, verschillend en 

toch gelijkwaardig is. Wat wil dat zeggen? Welke betekenis heeft dit voor ons dagelijks leven, 

maar ook voor de opbouw van onze samenleving? Wat betekent dit als we door deze bril  

kijken naar de problemen in onze samenleving, zoals: de ongelijkheid, de migratie, oorlog en 

geweld?  

Paus Franciscus verbreedt onze horizon. Hij doet ons dromen en zet bakens uit om die dromen 

tot werkelijkheid te maken. 

Theoloog Johan Verstraeten, professor aan de KU Leuven, neemt ons 

mee voor een boeiende wandeling doorheen deze hoopvolle tekst.  

Donderdag 7 oktober om 20 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk,  

O.-L.-Vrouwplein te Herent. Een organisatie van de O.L.V.-parochie  

Herent, het Davidsfonds, Femma en KWB 

Iedereen welkom. Toegang gratis. Het dragen van een mondmasker is 

niet meer verplicht, maar wie zich er veiliger mee voelt  mag het natuurlijke dragen. 
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Woordje van Rien 

Exact 8 jaar geleden schreven we onze eerste nieuwsbrief.  

Vandaag krijg je editie 146 in je mailbox. 

We hadden wel gehoopt maar niet echt verwacht dat we jullie na al die jaren nog steeds  

iedere maand een goed gevulde brief vol activiteiten en ideeën kunnen bezorgen.  

Onze parochie leeft, dat kan je iedere maand opnieuw weer lezen en zien. 

Dat wil niet zeggen dat er doorheen de tijd niet veel veranderd is. 

Oude gewoontes verdwenen, andere nieuwigheden kwamen in de plaats. 

Covid-19 strooide roet in het eten en verplichtte ons een tijd lang op een laag pitje te draaien. 

Gelukkig is deze sombere tijd bijna voorbij. 

Een nieuw werkjaar is begonnen en aan het begin hiervan kan ook een grondig vernieuwde  

parochieploeg ten volle uit de startblokken schieten.  

Maar dit is nog niet alles. Ook de redactie van de nieuwsbrief is vernieuwd/verjongd. 

Na vele jaren van teksten bij elkaar sprokkelen of zelf schrijven, foto’s nemen en selecteren, 

cartoons zoeken, lay-outen,…..geef ik met een gerust hart en een groot vertrouwen deze  

fakkel door aan het nieuwe team. 

Zij zullen jullie voortaan iedere maand op de hoogte brengen van onze werking en van de  

activiteiten die er te gebeuren staan. 

Het was een waar genoegen om de voorbije jaren deze taak op mij te mogen nemen, maar nu 

is het ook op dit vlak tijd voor vernieuwing. 

 Voor alles is een tijd van beginnen en voor alles is een tijd van stoppen. De cirkel is rond.  

 Maar wees gerust: ik zal met veel interesse iedere maand de nieuwsjes blijven lezen.  

    Warme groet,  

         Rien 

 

 

  

Dank aan Rien 

Jarenlang was Rien gedreven voorzitster van de parochieploeg, maar 

daarnaast ook bezielster en hoofdredacteur van deze nieuwsbrief.  

Ze verzamelde artikels en foto’s, schreef zelf heel wat inspirerende   

teksten en fleurde het  geheel op met leuke cartoons. We danken haar 

van harte hiervoor! Deze taak wordt nu opgenomen door de vernieuw-

de parochieploeg.  
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VIEREN VANOP AFSTAND MAAR TOCH NABIJ 
 
Misschien heb je ze al eens aan het werk gezien, de ‘streamers’ van de parochie 
O.L.V. Herent. Sinds enige tijd werkt een klein ploegje vrijwilligers achter de  
schermen, om ervoor te zorgen dat ieder die dat wil, de viering – weliswaar vanop 
afstand en via een scherm - kan bijwonen. Het begon als een soort noodoplossing, 
met dank aan Greet en Olivier, zodat de familieleden van de eerstecommunicanten en vormelingen 
van 2020 de vieringen ondanks de Coronabeperkingen toch konden bijwonen. 
Toen dan de parochie na enige tijd besliste een permanente installatie aan te kopen was het tijd om 
de taken meer te verdelen. En zo ontstond de werkgroep Streaming, een groep vrijwilligers van  
uiteenlopende leeftijden, die alleen of per twee de viering opnemen. In de opleidingsfase zaten ze 
nog beneden, nu zitten ze boven naast het orgel. 
Maar niemand beter dan de vrijwilligers kan zelf vertellen hoe dat alles in zijn werk gaat. 
 
Techniek 
Vooraleer de streaming kan starten wordt de viering op YouTube en Facebook ‘klaargezet’. Een half-
uurtje vóór de viering zetten we de installatie technisch in orde: camera’s klaarzetten, kabels conto-
leren. Er is een mooi draaiboek uitgeschreven zodat er niks over het hoofd wordt gezien. 
Streaming doe je best met twee personen. Bijvoorbeeld: één van de jongens (Arnout van 12 jaar of 
Mattijs van 10 jaar) bedient het toestel, terwijl papa Stijn de viering op papier volgt. Stijn is hier  
eerder de regisseur. 
Tijdens de viering is het belangrijk dat de viering mooi in beeld gebracht wordt: we proberen de 
mensen thuis zoveel mogelijk het gevoel te geven dat ze mee in de kerk zitten, of erbij horen. 
Om zeker te zijn dat de streaming succesvol is, kijken we ook op onze smartphone of de streaming 
effectief goed loopt (bijvoorbeeld of er beeld en geluid is). 
Van de inhoud van de viering maak je weinig mee. Je bent telkens aan het kijken wat er volgt in de 
viering en hoe we dat in beeld gaan brengen. Soms verloopt alles precies zoals uitgeschreven, maar 
soms wordt er vooraan in de kerk al eens geïmproviseerd. Er valt een stukje weg of er wordt iets 
toegevoegd, iemand staat plots op een andere plek dan verwacht, ... Dan moet je snel aanpassen. 
Na de viering sluiten we de installatie weer af en bergen we alles netjes op. 
Momenteel lijkt het erop dat elk team gemiddeld 1 keer per maand ingeschakeld wordt. We hebben 
intussen een mooi ploegje van streamers. Heel fijn dat er ook jongeren bij zijn. We hebben een  
kalender waarop iedereen invult wanneer hij/zij kan komen streamen. Deze geraakt vlot ingevuld, 
en komt er onverwacht iets tussen, is er altijd wel iemand die kan inspringen. 
 
Drijfveer 
Voor onze jongens is het zeker cool om met de technische installatie bezig te zijn; voor mij ook 
(lacht). Daarbij komt nog dat het fijn is te weten dat we er mensen, die niet in het kerkgebouw aan-
wezig kunnen zijn, plezier mee doen. Op deze manier geef je mensen die niet de kans hebben om 
zelf naar de kerk te komen toch de mogelijkheid om de viering te volgen. Dat dit dan de viering is 
vanuit je eigen parochie geeft toch meer verbondenheid dan de viering op TV te volgen, ergens in 
een parochie te velde. 

 

 

 

 STREAMING 
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Ik ben heel blij om in deze Coronatijden mijn steentje te kunnen bijdragen voor mensen die  
afscheid moeten nemen van een geliefde. Tot op heden hebben we de helft van de uitvaart- 
vieringen gestreamd: de familie zelf kiest om al of niet in te gaan op ons aanbod. Het is fijn zo een 
kans te bieden aan de familie om de uitvaart eventueel op een later tijdstip nog eens te bekijken of 
te delen met mensen die niet mochten/konden aanwezig zijn en zo toch nog een vorm van ver- 
bondenheid tussen mensen mogelijk te maken. 

 
Kijkers 
Ik ga ervan uit dat het publiek vooral ouderen zijn, die slecht te been zijn en moeilijk in de kerk  
geraken. Ik zou wel eens willen weten wie er allemaal volgt. 
We hebben ook volgers buiten de parochie, zelfs tot in Nederland, die onze vieringen hebben ont-
dekt via Facebook. 
We proberen nog meer mensen te bereiken die niet naar de kerk kunnen komen, bijvoorbeeld in de 
rusthuizen. Waar nodig kunnen we ook technische ondersteuning bieden om de uitzendingen te 
kunnen bekijken. 
We zien het aantal weergaven dat in de teller op YouTube staat. Dat zijn er tijdens de viering niet 
altijd zo veel, maar de viering wordt nadien nog frequent bekeken. 
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Reacties 
Tot nu toe kregen we vooral reacties van mensen die aanwezig zijn in de kerk en ons bedanken voor 
ons vrijwilligerswerk. Dat doet deugd. 
Van de families in de uitvaartvieringen kregen we tot nu toe heel positieve commentaar op de  
opnames. De mensen zijn dankbaar dat ze deze kans krijgen. 
Ook via de Facebook-pagina komen er regelmatig fijne en deugddoende reacties van kijkers. Eigen-
lijk komen we de mensen zelf niet echt tegen. We zitten al naast het orgel boven als de meeste 
mensen binnenkomen, en we komen weer van ons verdiep als de meeste mensen buiten zijn. 
 
Achter de schermen 
Als de klokken beginnen te luiden, begint het beeld soms te ‘bibberen’. Wanneer je in de kerk zit 
valt dat niet op, maar het hele gebouw trilt een beetje mee met de klokken. Het is dan belangrijk 
om een algemeen beeld te geven en niet te veel in te zoomen op een gedetailleerd beeld. 
Als je met twee boven zit en je overlegt wat te enthousiast over welk nu het beste beeld is om klaar 
te zetten, klinkt dit soms luider in de kerk dan je vermoedt. Dan is het nodig om terug over te gaan 
in fluister-modus. 
 
Ervaring 
Het is echt een kwestie van ‘oefening baart kunst’, de eerste keren ben je zeer onwennig. Zelf vind 
ik het fijn om mooie overgangen te maken, op het juiste moment. Maar dat kan je alleen als je een 
goed team vormt en elkaar goed aanstuurt. Het is heel fijn om te doen. 
 

Tot zover onze streamers aan het woord. 
Zolang dit lukt worden alle vieringen in 
Herent gestreamd, zodat ieder die dat wil 
een viering kan bijwonen, natuurlijk als de 
technische voorwaarden vervuld zijn. Je 
vindt de weg naar het kanaal op 
www.kerkinherent.be/parochies/herent/
vieringen. Mocht je hierover vragen heb-
ben dan mag je het secretariaat contacte-
ren. Maar ook als je zelf overweegt ons 
team als vrijwilliger te vervoegen ben je 
zeker welkom. 
We hopen in ieder geval dat we via dit  
kanaal nog veel mensen een dienst  
kunnen bewijzen. 

 
                                                                                                                      Hilde Wuyts en de werkgroep streaming 
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vr 1   

    
18 uur: repetitie Vormsel 2021//kerk  

za 2 10 uur: Vormselviering 

     

zo 3 

10 uur: Eucharistieviering //
herdenkingsviering 

    ‘net-gemist’, na de viering//pastorie 

ma 4   

      

di 5   

      

wo 6   

     

do 7   

      

vr 8   

      

za 9   

      

zo 10 10 uur: Woordviering met kinedi 

    14 uur: doopviering 

ma 11   

     

di 12   

      

wo 13   

    16 uur: opleiding misdienaars//kerk 

do 14   

      

vr 15   

    
startavond vormsel 18 uur - 20.30 uur // 
De Kraal  

za 16  

    EC 14 uur - 17 uur //De Kraal  

zo 17 
10 uur: Eucharistie/themaviering naamop-
gave  EC 2022 

      

ma 18   

      

di 19   

      

wo 20   

      

do 21   

      

vr 22   

      

za 23   

      

zo 24 10 uur: Woordviering  

      

ma 25   

     

di 26   

      

wo 27   

      

do 28   

      

vr 29   

      

za 30   

      

zo 31 10 uur: Woordviering  

      

 

 KALENDER OKTOBER 


