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VORMSEL 

 

 

 

 

Vormselviering van zaterdag  2 oktober 
 
Het thema van de viering ‘Samen, niet alleen’ was zichtbaar van zodra je de kerk binnenkwam.  
Het was fijn om in een goedgevulde kerk te mogen vieren. 
De vormelingen hadden zelf heel wat teksten geschreven en voor de versiering gezorgd, ook al was het 
voorbije werkjaar niet zo eenvoudig. 
Bij het aanbrengen van de gaven werd naast brood en wijn, een kaarsje en mooie bloemen een potje 
zelfgemaakte confituur aangebracht. Een groepje had in de loop van het jaar confituur gemaakt en 
verkocht voor het goede doel. 
Als vredeswens schreven drie jongens een rap. 
 

Haat is even nutteloos als een 
lege beker, we kunnen echt veel 
beter, dat weet ik echt wel zeker.  
Hoe vaak moet ik het nog zeggen 
om het besluit te leggen 
dat we samen kunnen zijn,  
allemaal één, dat is echt fijn.  
Dus zeggen we nu meteen,  
we willen vrede voor iedereen.  
Het is niet moeilijk te verstaan 
iedereen heeft daar wat aan.  
Dus gooi die haat aan de kant 
en geef elkaar een goede hand.  
je ziet het, er is niks aan, 
dus begin er allemaal aan.  
Vrede, vrede, vrede,  
het is niet zo zot.  
Gaan jullie er allemaal voor, 

want dit is ons slot. 

Bedankt vormheer Marc Vanhoutte en Kris Dierickx om ons voor te gaan in de viering, aan Koen en de 
misdienaars om er weer een feestelijk tintje aan toe te voegen. 
Dankjewel Lieven en sjaloomband om onze zang te begeleiden, zo konden we enthousiast meezingen. 
Dank ook aan Greet en Olivier voor de streaming, aan Hilde en Sophie voor de praktische ondersteu-
ning voor, tijdens en na de viering. 
Maar vooral een dikke dankjewel en een welgemeende proficiat aan de pas gevormden en hun  
familie. 
En probeer te doen zoals we zongen: 
 

  Steek je handen uit de mouwen en kijk met je hart. 
  Je oor te luisteren leggen naar wie je erom vraagt.  
  Woestijn komt dan tot leven, weer water uit de bron.  
  Je naaste liefde geven, ’t is zo dat Zijn droom begon. 
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MISDIENAARSopleiding 

Op 13 oktober kregen de nieuwe kandidaten misdienaars hun opleiding. Met de hulp van de ‘ancien’ 

Mattijs leerden ze de knepen van het vak. Hannes Smeyers, Edward Gunst en Anke Lambrechts  zullen 

vanaf nu samen met Marit Ruythooren, die er niet kon bij zijn, en de geroutineerde misdienaars de 

vieringen mee een feestelijk tintje geven. 
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VORMSEL 2021 

 

 

 

 

Smaakmaker 2021 

Op vrijdag 15 oktober konden we starten met het nieuwe werkjaar ‘Geest-ig vormsel’. Die avond ging de 

‘smaakmaker’ door.  Lisbeth legde eerst de term ‘vormsel’ uit.  

Wij willen van de jongeren ‘ferme’ kinderen maken, die sterk in het leven staan. 

Er waren 24 jongeren aanwezig, enkelen konden er jammer genoeg niet bij zijn. In drie groepen konden 

ze proeven van ons aanbod. Er werden vier ‘kamers’ aangeboden in de vorm van ‘escape-rooms’. 

Om door te gaan naar een volgende kamer moesten de jongeren allerlei opdrachten uitvoeren rond  

getallen in bijbelverhalen (1), eigen talenten en filosoferen (2) en samenwerken (3). 

De vierde kamer was de ‘brainstorm -en chillhoek’ waarbij jongeren zelf ideeën konden geven voor de 

verdere vormselwerking, maar ook tijd kregen om te ontspannen. Ook het ‘koekjesspel’ van de eerste 

communie kon hier nog eens gespeeld worden.  

Op het einde van de smaakmaker konden de jongeren samen met hun ouders beslissen om in te  

schrijven. Iedereen die er was, schreef zich in. We starten dus met een fijne, gemotiveerde groep. 

Begeleiders en vooral de kinderen hebben alvast genoten van de eerste activiteit. Wij hopen dat we dit 

werkjaar gewoon mogen afwerken. 

Voorlopig zijn we met een kleine, vaste groep catechisten. Wij zullen de activiteiten voorbereiden.  

Maar wie zich geroepen voelt om af en toe mee te doen, mag zeker een seintje geven via ons mailadres:  

vormsel.herent@gmail.com. 

 

 

mailto:vormsel.herent@gmail.com
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VORMSEL 2021 
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EERSTE COMMUNIE 

 

 

 

 

Zaterdag 16 oktober. Het is vandaag de eerste bijeenkomst voor de Eerste Communie.  

Dit jaar is het thema: Als ik kon toveren…! 

Wat dit thema betekent, zullen de kinderen beetje bij beetje ontdekken. 

41 kinderen komen samen om hun ogen de kost te geven en op ontdekking te gaan naar die wonderlijke 

man ’Jezus’.  

We starten met een mooi verhaal: ‘Mag ik meedoen?’ 

 

In kleine groepjes vertellen we over het doopsel van Jezus en we vergelijken dit met ons eigen doopsel. 

                

We leren Jezus beter kennen.     
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EERSTE COMMUNIE 

 

 

 

 

Na een korte pauze gaan we allemaal samen 

naar de kerk. We ontdekken welke belangrijke 

personen, voorwerpen, gebaren en gewoontes 

bij een viering horen. 

 

 

 

 

 

 

We oefenen samen de liedjes voor de viering van zondag 17 oktober. In die viering zeggen de kinderen 

elk hun naam in de micro. Zo willen ze voor de hele parochiegemeenschap vertellen dat zij zich klaar-

maken voor hun feest op 15 mei. 

En dan is het tijd om ons eens hevig af te reageren. We gaan nog even terug naar de speelplaats van de 

school. We spelen er een heuse ‘ren-je-rot’ kwis.  

Voor ze naar huis vertrekken, krijgt elk kind nog een onderlegger mee waarop al de hoogtepunten van 

het (kerkelijk) jaar en de data van onze bijeenkomsten staan. Zo leeft onze werking hopelijk een heel 

jaar. 

Het was een drukke, vermoeiende, maar fijne namiddag. We kijken al uit naar de volgende bijeenkomst 

op 13 november. 
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 KINEDI 

Kinedi neemt een nieuwe wending 

 

De Coronapandemie heeft vele gewoontes en evidenties doorbroken. Het moment waarop  

we stilaan onze oude gewoontes opnieuw opnemen is dan vaak een gelegenheid om de  

bestaande situatie te evalueren. En soms levert dat mooie opportuniteiten op. 

Zo is ook in de afgelopen periode de maandelijkse Kinedi-bijeenkomst een tijdlang van het toneel 

verdwenen. Helaas stelden we voordien al vast dat op deze bijeenkomsten, ondanks de creatieve 

inzet van de 4 of 5 begeleidsters, soms weinig kinderen aanwezig waren. 

Anderzijds zijn er voor kinderen en jongeren bij sommige gelegenheden de zogenaamde thema-

vieringen. Dit kunnen de vroegere sjaloomvieringen (na een catechesebijeenkomst van Eerste 

Communie of Vormsel) zijn, maar ook een viering in het thema van Welzijnszorg of Broederlijk  

Delen. In deze vieringen wordt een bepaald thema, vaak met de focus op kinderen en jongeren,  

extra in de verf gezet. 

Daarom hebben we vanaf dit werkjaar besloten om de Kinedi-bijeenkomsten enerzijds en de  

themavieringen anderzijds met elkaar te laten versmelten. De kinderen die tot nu toe de  

doelgroep uitmaakten van de Kinedi-bijeenkomsten zijn vanaf nu speciaal welkom op de thema-

vieringen. In onze maandelijkse nieuwsbrief vind je voortaan de uitnodiging voor deze vieringen, 

zie ook de kalender. En als de kinderen van de Kinedi vrezen dat ze hun ‘juffen’ zullen moeten  

missen, is dat alvast (gedeeltelijk) opgevangen. Lisbeth, Nathalie en Lies zullen af en toe mee-

werken aan deze themavieringen. 

Een speciaal woord van dank 

gaat uit naar Mia, die geduren-

de vele jaren de Kinedi in goede 

banen wist te leiden. Met  veel 

enthousiasme en creativiteit en 

vooral een groot hart voor  

kinderen ging zij, samen met de 

andere begeleidsters, telkens 

met hen aan de slag. Nu is het 

tijd voor andere aandachtspun-

ten, maar we willen haar  

uitdrukkelijk danken voor haar 

niet aflatende engagement.  

Mia, graag tot ziens! 
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 INSPIRERENDE AVOND 

Verslag van de avond met Theoloog Johan Verstraeten over Fratelli Tutti,  

de wereldbrief van Paus Franciscus.  

De avond was een schot in de roos: er was een grote belangstelling, met een zestigtal  aanwezigen, 

we hadden te maken met een vlotte en boeiende spreker en de inhoud van de lezing was rijk en 

uitdagend. We vonden inspiratie om te kijken naar en om te gaan met problemen zoals bijvoor-

beeld ongelijkheid, migratie, vrede, identiteit en andere godsdiensten. 

We onthouden: 

• De donkere wolken, de vele problemen die vandaag boven de samenleving drijven mogen ons 

niet verlammen. Het geloof in de goedheid van elke mens geeft hoop op een oplossing.  

“Want God blijft overvloedig zaadjes van goedheid zaaien in onze menselijke familie”. 

• De grootste bedreiging is de “globalisering van de onverschilligheid”. 
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• Wij moeten een “naaste” zijn. Dit “naaste zijn” krijgt een vertaling in het individueel  

handelen, maar ook door het handelen als gemeenschap via een “politieke liefde”.  

Dit wil zeggen: het werken aan structurele oplossingen. 

• Die ‘naaste’ kunnen we ook zelf zijn. Dat is niet altijd een iemand anders. Het “naaste zijn” 

mag niet beperkt blijven tot  de andere leden van de groep waartoe we  behoren, maar om-

vat elke gekwetste, elke uitgestotene en de vreemdeling. 

• Solidariteit wil zeggen: iedereen aan bod laten komen in de samenleving. Dit houdt in: ook de 

minsten de kans geven om volwaardig aan de samenleving te participeren. Een weg daarheen 

is een volkseconomie.  

• Wanneer de naaste een migrant is, ontstaan er complexe uitdagingen. Onze inspanningen 

voor migranten kunnen we in vier werkwoorden samenvatten: verwelkomen, beschermen, 

bevorderen en integreren.  Geef de vreemdelingen die reeds lang in het land verblijven het 

sociaal burgerschap. 

• De mens leeft in verbondenheid. Het leven is de kunst om mensen te ontmoeten, ook al zijn 

er meningsverschillen.   

• Tussen de egoïstische onverschilligheid en het gewelddadig protest is er altijd een andere  

mogelijkheid: de dialoog. De dialoog is gericht op het vinden van de gelijkenissen of overeen-

komsten in plaats van de tegenstellingen. 

• Er is een onderscheid tussen “de architectuur” (de diplomatie, het onderhandelen) en het 

“artisanaat” of de kunst van de vrede waarin we allemaal betrokken zijn. 

• Een pleidooi voor de afschaffing van de doodstraf en het verwerpen van de afschrikkings- 

theorie door het bezit van nucleaire, chemische of biologische wapens. 

> De powerpoint-presentatie van de avond vind je via deze link (rechtsonder) 

                 door Tuur Vanempten 

https://korpus.kwb.be/page?orl=628&ssn=&lng=1&pge=7733&are=9796
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 BERICHTEN 

 

De Allerheiligen-

viering vindt 

plaats maandag  

1 november om 

10 uur.   

Fratelli tuti  

Naar aanleiding van de avond met theoloog  

Johan Verstraeten, professor aan de KU Leuven,  

waar hij ons meenam voor een boeiende wandeling 

doorheen de wereldbrief van Paus Franciscus ‘Fratelli 

tutti’, stelde Tuur Vanempten voor om een lees-

groep te vormen. Niet alleen om deze hoopvolle 

tekst te lezen, maar ook om samen  

antwoorden te zoeken en na te  

denken over hoe we de boodschap  

in onze parochie kunnen verspreiden. 

Wie interesse heeft mag zich aan- 

melden bij het  parochiesecretariaat 

(parochieherent@skynet.be) of recht-

streeks bij Tuur (016 23 55 83 of 

tuur.vanempten@skynet.be). 

Net-gemist 

Een warme oproep om 

na de viering van zondag 

7 november nog wat na 

te blijven voor een 

drankje en een babbel.   

Van harte welkom! 
Adventsactie van  

Welzijnszorg 

de adventskalenders 

worden vóór en na de 

viering van 28 november 

(eerste adventszondag) 

verkocht, voor een vrije 

bijdrage. 

Vanaf 1 november wordt 
opnieuw gevraagd om 
een mondmasker te  

dragen bij erediensten. 

mailto:tuur.vanempten@skynet.be


 

Parochienieuwsbrief Onze-Lieve-Vrouw Herent oktober ’21 Pagina  12 

 

 

 

  

De digitale adventsretraite 2021 van de Jezuïeten 
 

 
“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite volgt de traditionele 

adventsperiode en gaat op zondag 28 november van start tot zaterdag 25 december. Het is de 

vijftiende digitale retraite van de Jezuïeten. De retraite is geschreven door Jezuïet Jan Stuyt. 

 

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, medi-

tatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het  

mysterie van Kerst intenser te beleven. 

 

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor veel mensen een  

drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerst-

mis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per 

dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, 

Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.” 

 

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. 

 

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

> “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen,  

omdat er thuis veelal geen stilte is.” 

> “De afgelopen weken heb ik zo intens ervaren! De retraite heeft me daarbij enorm geholpen.  

Ik voelde me werkelijk gezien, aangekeken, elke dag.” 

> “Dank voor deze reis die ik samen met jullie mocht maken. Die heeft mij doen stilvallen en  

stilstaan bij wat er is. Nu die wereld in – wetend wat mijn basis is. Met de Altijd Aanwezige  

in mij, het Licht maakt dat ik het pad durf op te gaan.” 

> “Grote dank voor deze broodnodige verdieping. Wat een belevenis zeg.” 

https://www.ignatiaansbidden.org/
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Geleide meditaties via ZOOM 

Deelnemers van de retraite worden tijdens de advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te  

nemen aan de geleide zoom-meditaties van een half uur. Die worden verzorgd door de auteur 

van de digitale retraite, jezuïet Jan Stuyt. Afgelopen jaar is gebleken dat deze meditaties het  

gevoel verbonden te zijn met de 20.000 andere digitale retraitanten versterkt. 

 

Inspiratie 

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op  

ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.  

 

Een productie van www.ignatiaansbidden.org 

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 

40-dagentijd. Het doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het  

kerkelijk jaar, om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 

http://ignatiaansbidden.org/gasteboek
http://ignatiaansbidden.org
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 BEZINNING 

Herfst is de tijd van vermoeden, niet van weten 

 

Herfst is de tijd van vermoeden, niet van weten. 

Van tasten, niet van grijpen. Van eerst met mijn duim 

het waas wegvagen van een purperen pruim 

en van voelen en van dàn pas eten. 

 

Herfst is rustig doende, niet als zomer doende was, 

met dat druk ondernemen, proclameren en oprichten 

en met uitbreiden en met weer iets anders stichten. 

Herfst vertraagt een ogenblik de pas. 

 

Een krekel zit nog vol te houden in het gras 

en op de grindweg snort een laatste bij. 

Wat vorig jaar nog komen moest, is nu voorbij. 

 

Maar de geest is vrij. 

Om te berekenen en te weerleggen en te ijken. 

En om te rangschikken en te bevragen, te beschouwen en te kijken. 

 

Herman de Coninck (naar een gedicht van Edna St. Vincent Millay)  
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ma 1 Allerheiligen 

    10.00 u: Viering 

di 2  

     

wo 3  

     

do 4   

      

vr 5   

      

za 6   

     

zo 7 
10.00 u: Eucharistieviering //
herdenkingsviering 

    Net-gemist, na de viering // pastorie 

ma 8   

      

di 9   

      

wo 10  

     

do 11   

     

vr 12   

      

za 13 14.00 - 17.00 u: EC // Kraal 

      

zo 14 10.00 u: Woordviering  

      

ma 15  

     

di 16  

     

wo 17  

      

do 18   

      

vr 19   

      

za 20 09.00 - 13.30 u: Vormsel // kraal 

      

zo 21 
10.00 u: Eucharistieviering  
 KristusKoning  themaviering 

    14.00 u: Doopviering kindjes E.C.2022 

ma 22   

      

di 23   

      

wo 24  

      

do 25   

     

vr 26   

    20.30 u: Concert Laïs // kerk  

za 27   

      

zo 28 1 ste zondag advent 

    
10.00 u: Woordviering   
+ verkoop kalender  t.v.v. Welzijnszorg 

ma 29   

      

di 30   

      

wo 31  

      

 

 KALENDER NOVEMBER 


