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Als je echt van iemand houdt, iemand alles toevertrouwt 

één die echt weet wie je bent, ook je zwakke plekken kent 

die je bijstaat en vergeeft en die ‘naast’ en ‘in’ je leeft 

Dan voel je pas wat LEVEN is 

en dat LIEFDE geven is.   

(Toon Hermans) 
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VORMSEL 

 

Geestig vormsel: de gezichten van God 

 

We blijven het herhalen en we begonnen er ook  

deze activiteit mee. Wat is het vormsel? Het vormsel 

is het feestelijk moment waarop de jongeren aan-

geven dat zij in de geest van Jezus willen werken 

aan een betere wereld. In deze activiteit gingen we 

op zoek naar God zelf. Bestaat God? Wie heeft God 

al gezien? Waar kunnen we een glimp van Hem  

opvangen? Kunnen we met God praten en wat zeg je 

er dan tegen?  

We trokken de gymzaal van Den Doren in. Er hingen 13 prenten uit het boek ‘De gezichten 

van God’ met een tekst ernaast. Onderwerp: waar en wanneer kan je die mysterieuze God 

een beetje ontdekken? Je kan God bijvoorbeeld zien in een bron, als een rots, een weg, als 

vergeving, als liefde, als een redder… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jongeren gingen in stilte rond want vaak herken je God alleen als het stil is.  

Bij de nabespreking bracht iedereen die teksten naar voor die hen het meeste aanspraken. 

Dat is heel persoonlijk, geen goede of slechte antwoorden dus. 



 

Parochienieuwsbrief Onze-Lieve-Vrouw Herent februari ’22 Pagina  3 

 

 

 

VORMSEL 

 

 

 

 

 

 
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je God in de wereld ontdekt of zijn aanwezigheid voelt, kan je met Hem ook praten.  

We noemen het bidden. Als je als Jezus wil leven, wil je graag nadenken over hoe je bent 

en wat je doet. Praten met God helpt om samen met Hem te zoeken naar de juiste weg om 

de boodschap van Jezus elke dag weer in te vullen. En zingen is dubbel bidden.  

Daarom zongen we nog een kwartiertje liedjes. 
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VORMSEL 

 

 

 

  

 

 

We keken een prachtig filmpje waarin je God kon zien. Het is geen oude man met  

een baard, maar een vrouw of/en een kind, bekijk het filmpje maar!  

Door de coronabeperkingen was onze bijeenkomst ingekort, maar wat waren we blij 

om elkaar nog eens in levenden lijve te zien. De creatieve verwerking kregen de  

jongeren mee als opdracht naar huis. 

1. Maak een lapbook waarin jij voorstelt hoe je God ervaart, wat Hij voor jou  

betekent. Dit werk mogen ze samen met een geloofsgenoot maken en stellen we op 

een later moment aan elkaar voor. 

2.  Stuur tegen de volgende activiteit eens een heel persoonlijk mailtje naar 

God.Herent@gmail.com. Zo wordt ieders zoektocht heel concreet! En wie weet,  

misschien komt er wel antwoord. 

https://www.youtube.com/watch?v=y9N8OXkN0Rk
mailto:God.Herent@gmail.com
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 EERSTE COMMUNIE 

Bijeenkomst van zaterdag 29 januari 

 

Vanaf 13.45 uur druppelen de kinderen binnen op school. Om 14 uur starten we buiten 

in de grote groep. We kijken samen wat er vandaag in de schatkist zit: een ezeltje en 

een gekwetste man. We zijn benieuwd of de kinderen op het einde van de bijeenkomst 

kunnen vertellen wat die in de schatkist doen.     

Daarna werken we verder in kleine groepen. Er staan weer verschillende activiteiten  

gepland: 

We maken al versiering voor de kerk voor onze grote dag. 
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 EERSTE COMMUNIE 

We gaan op ontdekking in de kerk. Daar zien we grote en kleine schatten. De kinderen 

komen ogen te kort en hebben veel vragen. De kerk heeft voor hen nu geen geheimen 

meer. 

We leren Jezus nog beter kennen door het verhaal van de barmhartige Samaritaan.  

In de grote groep wordt er ook gezongen voor de viering van ’s avonds en ook al wat 

voor ons grote feest op 15 mei. En ja hoor, de link met de schatkist en het verhaal van 

de barmhartige Samaritaan was al in de loop van de namiddag gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor we samen naar de lichtmisviering gaan, eten we nog onze boterhammen. 

Na een lange middag vieren we samen met de kinderen die de voorbije twee jaar ge-

doopt werden in een goedgevulde kerk waarin het licht werd doorgegeven. Het was 

weer een fijne middag.  
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 EERSTE COMMUNIE 

Bijeenkomst van zaterdag 19 februari 

Op zaterdag 19 februari kwamen we in de voormiddag samen met de kinderen van de 

eerste communie. Deze keer niet allemaal samen, maar in kleine groepjes op verschil-

lende plaatsen. Het thema van de dag was “Breken en delen”.  

Eerst vroegen we ons af wat je nodig hebt om brood te maken en hoe een graankorrel 

uiteindelijk een brood wordt. Samen baden we het “Onze Vader” en legden we het uit 

aan de hand van eenvoudige woorden.  

Daarna lazen we samen het Bijbelverhaal  

“Vijf broden en twee vissen” en stonden we stil 

bij wat we zelf kunnen delen met anderen.  

Fijn te horen wat de kinderen allemaal wilden 

delen! 

 

 

 

Zoals we brood nodig hebben om te leven, zo 

zijn er ook dingen die we echt nodig hebben 

en niet kunnen missen. Daarom zijn ze 

“brood-nodig”. We gingen na wat voor ons 

brood-nodig is en wat we kunnen missen.  

We braken en deelden samen een echt 

brood, net zoals Jezus.  

We speelden het “koekjesspel”, d.i. een spel 

dat gespeeld wordt met letterkoekjes waarbij 

we ontdekten dat ook wij kunnen breken en 

delen met onze vriendjes. Ten slotte oefenden 

we enkele liedjes in voor onze eerstecommu-

nieviering.  

Het was een fijne voormiddag. We kijken al uit 

naar de volgende bijeenkomst op zaterdag  

19 maart.  



 

Parochienieuwsbrief Onze-Lieve-Vrouw Herent februari ’22 Pagina  8 

 

Kijk eens hoe onze kerk in 

het licht baadde!  

Al die kleine kaarsjes gaven 

één grote gloed van licht en 

warmte.  

Het leek wel één groot feest.  

En dat was het ook!  

Want op 29 januari vierden 

we Lichtmis in onze  

parochie.  

 

Lichtmis is een oud feest: we vieren dan dat meer dan tweeduizend jaar geleden Jozef,  

de papa van Jezus en Maria, de mama van Jezus met hun klein kindje naar de tempel gingen. 

Daar dankten ze God voor hun zoontje en vroegen ze Hem om de kleine Jezus altijd te  

beschermen.  

 

Van dit moment waren er 2 getuigen: Simeon en Hanna. Zij zagen in baby Jezus al de voor-

tekenen van de bijzondere mens die hij zou worden en die de wereld zou veranderen in Gods 

naam. Simeon was de eerste persoon die Jezus betitelde als 'het Licht van de wereld'.  

Een andere naam voor Lichtmis is dan ook 'het feest van de opdracht van de Heer'.  

 

Die opdracht en de boodschap die ermee samen hangt, namelijk om van deze wereld een 

mooiere plek te maken, poogden we als doopcatechisten ook mee te geven in de viering. 

Lichtmis vieren is ook 'ja' willen zeggen: 'ik wil als Jezus leven'.  

 

Lichtmis is ook een feest van het licht. Het is donker en koud buiten, maar wie goed oplet zal 

merken dat de dagen vanaf deze feestdag heel langzaam wat langer worden. De lente is nog 

ver, maar ze komt dichterbij. Met kaarslicht verdrijven we ook de duisternis in ons eigen  

leven, en nemen we ons voor als licht en warmte voor elkaar te zijn.  

 

 

 

 LICHTMIS 
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Lichtmis is tevens ook een echt kinderfeest. Het is extra feestelijk voor de kinderen die het  

afgelopen jaar gedoopt zijn of die binnenkort hun eerste communie zullen doen: hun lichtje 

wordt elke dag wat sterker en helderder. Net zoals de kleine Jezus kregen zij tijdens onze 

Lichtmisviering een kinderzegen, met als opdracht om een lichtje te zijn voor iedereen rond 

hen.  

De kaarsjes die zorgden voor die golf van licht en warmte doorheen de kerk, mochten de  

aanwezigen achteraf mee naar huis nemen. We hopen dat jouw kaarsje daar intussen een  

bijzonder plekje heeft gekregen, zodat je het af en toe nog eens opnieuw kan laten branden. 

Misschien helpt het je op momenten die duister en kil aanvoelen. Of het is een warme  

herinnering aan de opdracht die je meekreeg: dat ook jij een lichtje kan en mag zijn voor  

anderen!  

 

 

 

 

Tijdens de lichtmisviering werd  

de parabel van het kleine poortje  

verteld en uitgebeeld. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Rozemarijn, Tom, Judith en Thijs   

 

 LICHTMIS 
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Valentijnviering van zondag 20 februari 

Ondanks regen en stormwind werden we in een sfeer van ‘La vie en rose’ warm verwel-

komd: vele brandende kaarsjes, witroze anthuriums, roze bloemen op het altaar. 

Drie koppels van de relatiepastoraal hebben voor de tweede maal een feestelijk karakter 

gegeven aan de liefde. Het werd een eerbetoon aan de liefde gedragen door onze brede  

samenleving. Het hoogtepunt van de viering waren de sterke en prangende getuigenissen 

van vier koppels die hun huwelijksgelofte opnieuw naar elkaar toe hebben uitgesproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder de getuigenis van Gwen en Herbert, een jong koppel dat 5 jaar geleden in het 

huwelijksbootje is gestapt en inmiddels 2 zoontjes rijker is.  

 

Herbert:  

Bijna 5 jaar geleden spraken we volgende persoonlijke 

geloftes aan elkaar uit. 

M'n liefste zoetje, ik wil jouw man zijn, want voor mij 

ben jij een fantastische vrouw.  

Ik beloof je liefde en trouw voor de rest van mijn leven. 

In alle mooie en minder mooie  

dagen die we samen beleven. Ik beloof met je mee te 

gaan in je enthousiasme en er voor je te zijn wanneer het 

tegen steekt. Ik beloof ook je rustig wakker te laten worden  

‘s ochtends, zodat je zonder al te veel gepraat en lawaai de dag kan beginnen.  

En ik beloof je de tijd te geven die je nodig hebt om goed te kunnen twijfelen.  

Kortom, ik beloof er alles aan te doen om je gelukkig te maken. 

 

 

 ODE AAN DE LIEFDE 

Gwen en Herbert 
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Gwen: 

Mijn allerliefste schatzie, ik wil jouw vrouw zijn omdat jij gewoonweg buitengewoon  

geweldig bent en mij gelukkig maakt. Ik beloof dat ik er alles aan zal doen om jou ook 

steeds gelukkig te maken en samen te houden van het leven dit zowel in de goede als in de 

slechte dagen. Ik beloof dan ook dat ik altijd moeite zal blijven doen om steeds de weg 

naar elkaar terug te vinden in moeilijke periodes. Ik weet ook dat gesloten lades en  

kastdeuren jou gelukkig maken. Ik beloof dat ik hier steeds aan zal proberen te denken en 

niets meer zal laten openstaan. Want het enige dat ik wil is dat jij gelukkig bent. 

 

Herbert: 

We hebben onze geloftes gemaakt als jong koppel dat enkel met zen tweetjes door het  

leven ging. We staan nog steeds achter onze geloftes al is het in de praktijk brengen  

uitdagender dan 5 jaar geleden, we zijn ondertussen niet enkel partner, maar ook ouder.  

Gwen: 

Na 5 jaar kunnen we wel zeggen dat: elkaar graag zien in de goede dagen makkelijk is.  

Samen houden van het leven is niet moeilijk. Tot dat er moeilijke periodes aanbreken.  

Er steeds voor elkaar zijn en de weg terugvinden naar elkaar in mindere periodes is niet  

zo vanzelfsprekend.  

Het verlies van onze eerste zwangerschap inclusief bijhorende complicaties was zo een  

periode. Elk op zijn tempo en een andere beleving van verdriet maakte het niet altijd  

makkelijk, maar we waren er wel voor elkaar. Misschien niet altijd zoals de andere in  

gedachten had, maar we stonden er wel voor elkaar.   

Herbert: 

Ondertussen hebben we twee kleine zoontjes rondlopen in huis die voor een gezellige druk-

te zorgen. Naast de korte nachten brengen ze ons puur geluk. Als ze achter elkaar rond-

lopen al kirrend van plezier, kijken we gemakkelijk naar elkaar en zeggen we snel ‘hoe  

geweldig zijn die twee patatjes’. 

De belofte van elkaar graag te zien en elkaar gelukkig te maken, daar staan we nog volledig 

achter. Dankzij onze liefde voor elkaar blijven we hier ook continu aandacht voor hebben. 

Het idee van jou rustig wakker te laten worden is ondertussen iets van het verleden. 

Gwen: En met de huidige energieprijzen ben jij niet meer de enige die alle deuren toe 

wil houden. 

 

 

 

 

 ODE AAN DE LIEFDE 
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Herbert: Bedankt dat je me wat ruimte geeft wanneer ik het nodig heb, en na moeilijke 

periodes bereid bent om de plooien glad te strijken 

Gwen: Bedankt om mij nog steeds te laten twijfelen over alles en het luisterend oor te 

zijn dat ik nodig heb als ik weer eens over mijn belevingen en emoties van tijdens de dag 

wil praten. 

Herbert: Bedankt dat jij jij bent 

Gwen: En jij er steeds voor mij bent. 

Herbert:  

We vonden het leuk om onze geloftes nog eens boven te halen na 5 jaar. De leuke herinne-

ringen van toen kwamen terug boven en op die 5 jaar is er best wel wat gebeurd. Het is een 

aanrader voor iedereen om dit eens te doen en terug te kijken op de weg die jullie samen al 

hebben afgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

Het optreden met meertalige liefdesliederen 

van het ensemble Kwartituur uit  

Kessel- Lo gaf duidelijk nog meer glans  

aan de viering.  

 

Het was dus een sfeervolle viering waarbij de 

verbondenheid onder de aanwezigen  

duidelijk voelbaar was toen we sinds Corona 

voor de allereerste maal hand in hand het 

Onze Vader baden.  

De werkgroep relatie-pastoraal uit het  

decanaat Herent wil iedereen danken om zijn /haar warme aanwezigheid. En zoals men in 

het Frans zo mooi verwoordt: ‘Les absents ont eu tort’!  

 

 

 

 ODE AAN DE LIEFDE 

Luk en Mieke Simonne en Michel Mark en Frank 
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Daar zijn vrienden voor 

 

Tijdens de viering ‘Ode aan de liefde’ op 

zondag 20 februari kregen de kinderen een 

aangepaste activiteit aangeboden. 

De kinderen tot 9 jaar luisterden eerst naar 

het mooie prentenboek “Daar zijn echte 

vrienden voor”. 

 

 

Daarna werd er intensief geknutseld of gekeurd.  

Ze maakten iets voor iemand die ze graag zien.   

Ze mochten kiezen tussen een paar voorbeelden. 

Sommigen gingen zelfs met drie werkjes naar huis. 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 KINDERACTIVITEIT 
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De jongeren tussen 10 en 13 jaar stonden stil rond het begrip ‘vriendschap’.  

We luisterden eerst naar een verhaal uit het boek van Leo Bormans: ‘Geluk voor kinderen 2: 

vriendschap’. Daarna speelden we een bordspel met verschillende soorten opdrachten.      

Er waren kaartjes met vragen over vrienden/vriendschap. Hier waren geen goede of foute  

antwoorden, maar kon iedereen vertellen wat het voor hen betekende.  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Enkele vragen die aan bod kwamen:  

Hoe wordt iemand je vriend? 

Groeit vriendschap vanzelf? 

Wat zijn belangrijke kenmerken van vriendschap? 

Maak jij gemakkelijk nieuwe vrienden? 

Welke bijzondere eigenschappen heeft je beste vriend? 

Heb je veel vrienden nodig? 

 

Er waren ook vragen om elkaar wat beter te leren kennen: 

Wat vind je heel lekker, wat niet? 

Welk boek las je graag? 

Welk vak vind je het leukst op school? 

 

Maar ook eenvoudige opdrachten: Kies een lied om samen te zingen, sla een beurt over,.. 

 

 

 

 

 KINDERACTIVITEIT 
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Om het spel genoeg afwisseling te geven werd er af en toe een actief spelletje gespeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Bij de start op een zondagmorgen was niet iedereen even goed wakker, maar hoe verder het 

spel vorderde, hoe actiever en enthousiaster iedereen meespeelde. Aan het einde mocht  

iedereen nog twee bladwijzers met een zin over vriendschap meenemen: één voor zichzelf en 

één om weg te geven aan een goede vriend.   

  

Bij de twee groepen ging iedereen gelukkig en voldaan naar huis: de kinderen/jongeren en  

de begeleiders. Wij kijken al uit naar een volgende activiteit. 

 

 KINDERACTIVITEIT 
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 BERICHTEN 

Net gemist 

Een warme oproep om 

na de viering van zondag 

6 maart nog wat na te 

blijven voor een drankje 

en een babbel.   

Van harte welkom! 

Fototentoonstelling ‘Bijzonder kerkelijk erfgoed’  

in de kerk van Herent 

Vaak zoeken we in een kerk naar de betekenis van een mysterieus 

symbool, een intrigerende versiering, een grijnzend gelaat... 

De vereniging Open Kerken biedt u een reizende tentoonstelling van 56 foto’s over  

het thema ‘Bijzonder kerkelijk erfgoed’. De foto’s getuigen van de nieuwsgierige,  

mystieke en vaak humoristische look van vele fotografen, zowel amateurs als  

professionals.  

Deze foto’s werden geselecteerd in het kader van de wedstrijd ‘Bijzonder kerkelijk 

erfgoed’ die in de zomer van 2018 in Wallonië werd uitgeschreven. De meest originele 

foto’s werden door een professionele jury bekroond.  

De fototentoonstelling kan u gratis bezichtigen in de kerk van Herent gedurende  

de ganse maand maart. De kerk is dagelijks open van 8u30 tot 17u.  

 

Broederlijk Delen 

De geplande kindernamiddag van 19 maart 

vindt niet plaats, maar je kan na de viering 

van Aswoensdag de vastenkalender van 

Broederlijk Delen kopen en zo meteen de 

campagne steunen. 

Het mond-en neuskapje 

moet in de kerk nog steeds 

gedragen worden, maar is 

niet meer verplicht voor 

kinderen jonger dan 12 

jaar. 

Aswoensdag 

Op woensdag 2 

maart is het begin 

van de vastentijd. 

Welkom in de  

viering om 20u.   

Nieuwsbrief  

Ken je iemand die niet  

digitaal verbonden is en 

graag de nieuwsbrief 

leest? Een papieren versie 

is beschikbaar op het  

parochiesecretariaat om 

ter plaatse door te  

nemen. 
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Delen doet goed! 

 

Ook in onze gemeenschap, in onze kerk, willen wij de  

campagne van Broederlijk Delen visualiseren.  

 

De “deelkast” is daar een uitgelezen hulpmiddel voor.  

Het wordt het centrale symbool in onze kerk. 

 

Delen is in onze geloofsgemeenschappen helemaal niet 

vreemd. Want delen is altijd de kern van onze liturgische  

samenkomsten. We delen inspiratie, het Woord, de gaven, 

brood en beker, intenties, gemeenschapsvorming, gebed en 

het engagement in onze buurt, verenigingen en werkgroepen… 

Delen is het centrale woord in de campagne van Broederlijk Delen en ook in de liturgische  

vieringen van de veertigdagentijd. Het is een werkwoord, iets om te doen. Delen doet goed, 

met het Zuiden én met elkaar. Delen wordt zo een hefboom om het tij te keren en werk te  

maken van een samenleving waarin iedereen waardig kan leven, met respect voor de grenzen 

van onze planeet. Onze deelkast is een methodiek die we in de vasten willen gebruiken om  

ons engagement te delen. 

 

Wat is een deelkast? De naam zegt het zelf: het is een kast waarin je iets legt dat je ge-

maakt of niet meer nodig hebt: een extra potje zelfgemaakte confituur, een wollen muts of 

sjaal,  

een leuk boek dat niet meer gelezen wordt, … en waar je iets mag uitnemen wat je kunt  

gebruiken of leuk vindt. Een eenvoudige manier dus om op kleine schaal dingen met elkaar  

te delen, door te geven, te ruilen, te (her)gebruiken, .. 

 

Één van de planken zal voorbehouden worden voor kaartjes met vragen op: elke zondag een 

andere vraag om eens over na te denken tijdens de week.  

 Er staat een mandje met de kaartjes die we na de viering uitdelen. Deze kaartjes kunnen  

 de mensen de volgende zondag ingevuld meebrengen: een reflectie, een mijmering, een  

 persoonlijk antwoord… op de vraag.  

 In een ander mandje kunnen de mensen bij het binnenkomen hun ingevulde kaartjes  

leggen. 

 

Laat ons de deelkast creatief gebruiken, geven en nemen, delen! 

 

 

 VASTEN 
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Ook voor onze kinderen wordt het een fijne vasten-tijd! 

 
 We gaan doorheen alle vasten-zondagen een  

  rode draad weven met het maken van een  

  “honger-doek”. 

 

 Wat zou dat wel wezen??? 

 Elke zondag mogen de aanwezige kinderen tijdens  

 de communie iets schrijven of tekenen op een lapje 

 witte stof. Al die lapjes witte stof zal iemand tegen  

 Pasen aan elkaar naaien zodat we een groot   

 “lapjesdoek” of “ hongerdoek” hebben.   

  Kleurrijk, met mooie teksten op! 

 Een prachtig doek als Paas-versiering! 

 

 

 

Maar…ook de volwassenen mogen een lapje stof mee naar huis nemen en er iets op schrijven of 

tekenen ivm de viering. Laat je creativiteit maar triomferen! Je mag het de volgende  

zondag in onze deelkast leggen.  

 

Wat gaan we er op schrijven of tekenen? 

Tijdens de homilie kunnen de kinderen en jongeren onder begeleiding in de rouwkapel samen-

zitten om even te luisteren naar een vraagje op kindermaat ivm de viering en de lezingen. 

De kinderen kunnen er even over nadenken en praten.  

Tijdens de communie mogen ze dan, achter het altaar, op een lapje witte stof er iets over 

schrijven of tekenen. 

Wij zorgen voor tekengerief en schrijfgerief en natuurlijk lapjes witte stof! 

 

Voor alle volwassenen, kinderen en jongeren: 

Misschien willen jullie tijdens de week ook soberder zijn met lekkernijen, snoep of wat dan 

ook. Wat jullie uitsparen mogen jullie meebrengen naar de viering. We plaatsen het  op een 

tafeltje en op het einde van de vastentijd doneren we alles aan de voedselbank voor mensen 

en kinderen die dapper moeten rondkomen met een veel te laag budget. 

 

 

 

 

 VASTEN 
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Campagnethema van BD 2022 = 'de 25%-revolutie':  

met 25% kunnen we het 100% anders doen! 

 

Maar wat houdt dat nu juist in? 

 

Broederlijk Delen zou een 25%-revolutie willen in gang zetten. 

Ons economisch systeem is belastend voor mens en planeet. Dat is geen mening, maar een 

feit. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de concentratie van welvaart in de handen van 

enkelingen niet langer houdbaar is. Het belang van sterke sociale bescherming, de bijdrage 

van cruciale beroepen aan de samenleving en van kordate actie tegen klimaatverandering en 

verlies van biodiversiteit is sterk toegenomen. Broederlijk Delen wil werk maken van een  

duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect  

mogelijk.  

 

25% - of 1 op vier - is genoeg ! 

25%, zo groot moet een minderheid zijn om de samenleving te heroriënteren. Als 1 op 4  

mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, dan is dat genoeg om het tij te keren. In 

Afrika, Latijns-Amerika en hier bij ons timmeren velen vandaag al aan de weg. Ze zijn dus al 

deel van de 25%-revolutie. Door onze krachten te bundelen met gelijkgezinde mensen,  

groepen en organisaties, én vooral samen met onze partners in het Zuiden kunnen we de  

samenleving sensibiliseren, veranderen.  

We worden opgeroepen om samen mensen bewust te maken van de gedeelde zorg voor de  

planeet en voor het welzijn van al haar wereldburgers en volgende generaties. Samen zetten 

we beleidsmakers onder druk om werk te maken van een andere economische realiteit en van 

een meer duurzame relatie tussen mens en natuur en mensen onderling. 

 

Agro-ecologie 

‘Als wij iets van de aarde nemen, moeten we ook iets teruggeven.’ Daarom benadert Broeder-

lijk Delen de economie, de landbouw en de veeteelt vanuit een kringloopperspectief. Zij ijvert 

voor een landbouwvoedselsysteem gebaseerd op agro-ecologie en solidaire economie. Op die 

manier heeft iedereen, waar ook ter wereld, toegang tot gezond en voldoende voedsel tegen 

een betaalbare prijs, zonder de planeet uit te putten en de grondstoffen van de toekomstige 

generaties te gebruiken.   

  

 

 

 

 

 

 BROEDERLIJK DELEN 
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De plattelandsbevolking in Senegal bv. haalt steeds minder inkomsten uit hun landbouw-

activiteiten en hun levensomstandigheden gaan erop achteruit. Jongeren migreren naar de 

stad, maar de goede jobs zijn er schaars. Jeunesse et Développement, de NGO van de  

Senegalese scouts, biedt jongeren een toekomstperspectief met een opleiding in agro-ecologie. 

Zo leren ze jongeren voedsel produceren op een manier die echt duurzaam is. In harmonie met 

de natuur en met respect voor de rechten en noden van de mensen die het produceren.  

 

Systeemverandering  

Iedereen heeft recht op gezond voedsel, een goed inkomen en meer inspraak in het beleid. 

Onze planeet gezond en rechtvaardig maken vergt het omkeren van vele trends. Morrelen in 

de marge zal niet volstaan. Ons economisch systeem is als een olietanker die je niet zomaar 

tot stilstand brengt. Het Westen moet, vanuit een historische verantwoordelijkheid en de  

beschikbare technologische kennis, het voortouw nemen. Technologische oplossingen alleen 

zullen niet volstaan. Als we de ecosystemen van de aarde weer naar behoren willen laten  

functioneren, zullen we ze minder moeten belasten door minder te produceren en minder te 

consumeren. We hebben niet méér economische groei nodig, maar moeten werk maken van 

een meer rechtvaardige verdeling van wat we vandaag al hebben.  

 

Zet mee de verandering in gang. Doe mee met de 25%-revolutie! 

Plaats je handtekening onder ons manifest en overtuig anderen om dat ook te doen.  

Laat je inspireren om zelf de handen uit de mouwen te steken.  

Alle info vind je via revolutie.broederlijkdelen.be of op www.facebook.com/

groups/25procentrevolutie 

 

Om af te sluiten nog wat praktische informatie: 

-  Op Aswoensdag 2 maart en op zondag 6 maart bieden we BD-vastenkalender aan in de kerk 

 van Herent. 

-  Op zondag 13 maart verspreiden we de BD-collecteomslagen in de kerk. 

-  Op zondag 20 maart is er een themaviering van BD in de kerk van Herent met inzameling 

 collecte-omslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BROEDERLIJK DELEN 

http://revolutie.broederlijkdelen.be
http://www.facebook.com/groups/25procentrevolutie
http://www.facebook.com/groups/25procentrevolutie
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 BEZINNING 

Veertigdagentijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je moet dit eens proberen : 

Op een dag in de week sla je een maaltijd over. 

Je eet dus niets, je moet dus ook geen eten klaarmaken en de tijd die daardoor vrijkomt 

besteed je aan iets waarvan je al jaren zegt dat het belangrijk is maar waarvoor je  

gewoon geen tijd had of maakte : de lang beloofde brief, het steeds maar uitgestelde  

bezoekje, een half uurtje stilte of gebed. 

Gegarandeerd, de dag wordt anders. 

De kringloop van eten en hebben en de vrees van nooit genoeg worden plots doorbroken. 

Er is ineens een zee van tijd voor wat echt belangrijk is. 

Je voelt je herleven. 

En als na enkele uren je maag begint te rommelen, dan mag je je verbonden voelen met 

hen die deze dag ook niet gegeten hebben, maar daar niet voor konden kiezen. 

Je moet het echt eens proberen. 

   Uit “Naam die zin is van ons leven” (Carlos Desoete, 1966) 
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).  
 

di 1  

     

wo 2  

    
20u Aswoensdag // kerk  
aanbieding vastenkalender 

do 3  

     

vr 4  

     

za 5 
 

     

zo 6 
10u: Eucharistieviering // herdenkings-
viering // aanbieding vastenkalender 

    
Net-gemist na de viering // pastorie 
 

ma 7  

     

di 8   

      

wo 9   

     

do 10  

     

vr 11   

     

za 12  

      

zo 13 
10u: Woordviering // collecte-omslagen 
Broederlijk Delen worden uitgedeeld 

      

ma 14  

      

di 15  

     

wo 16  

     

do 17  

      

vr 18   

      

za 19  

     

zo 20 
10u: Eucharistieviering // thema Broederlijk 
Delen met ophalen collecte-omslagen 

     

ma 21  

     

di 22   

      

wo 23   

      

do 24  

     

vr 25  

     

za 26  

     

zo 27 
10u: Woordviering met naamopgave       
Vormelingen, gevolgd door gezinstocht 

      

ma 28  

     

 

 KALENDER MAART 


