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Parochie- 

nieuwsbrief  

Wie de roep van  
gisteren heeft  

gehoord, 

Wie de stilte van  
vandaag heeft  

begrepen, 

Wil niet meer  
zwijgen over  

morgen. 

Hij leeft! 
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Kinderen vieren Palmzondag 

In de pastorie vertelden we het verhaal van de goede week aan de hand van het prenten-
boek van Kathleen Amant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We knutselden palmtakjes, kleurden een tekening over palmzondag, leerden het lied: 
‘Hosanna, hoera!’ 

 

 

 

THEMAVIERING 
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We deelden brood zoals bij het Laatste 

Avondmaal en stonden stil bij het ster-

ven van Jezus. Maar we eindigden met 

het blije nieuws dat Jezus nog  

altijd leeft, telkens als we  

proberen leven zoals Hij ons voordeed. 

 

 

 

 

 

 

Met onze zelfgemaakte palmtakjes en 

het vrolijk lied kwamen we de men-

sen in de kerk vertellen dat het een 

fijne activiteit was. 

 

 

 

THEMAVIERING 
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PALMZONDAG 
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De kinderen van het zesde leerjaar van De Kraal - Herent hebben deze kaars gekozen uit  

vijf verschillende paaskaarsen. Ze kregen uitleg over de symbolen op elke kaars.  

 

 

Deze paaskaars werd het 

meest gekozen. 

 

Je ziet er een kruis in  

getekend, en de letters  

van het Griekse alfabet:  

alfa en omega. 

Die letters betekenen:  

Jezus is het begin en  

einde van alles. 

Hij is er altijd voor ons  

en zal er altijd zijn,  

voor de hele wereld. 

 

Deze kaars is geïnspireerd 

door het glasraam van de 

Heilige Geest in de Sint-

Pietersbasiliek van Rome.  

 

Maar vandaag wil die duif 

misschien nog meer symbool 

staan voor de vrede wereld-

wijd.  

 

Wij hopen dat deze kaars 

ons mag steunen bij het 

werken aan die vrede. 

 

 

 

 PAASKAARS 
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lange ladderdag 

Zaterdag 23 april was er voor onze vorme- 

lingen de lange ladderdag. En deze activiteit 

heeft niet voor niets de naam lange ladder-

dag gekregen. Het was een lange, rijkgevul-

de dag, waar de kinderen stap voor stap een 

reeks opdrachten doorliepen, met een  

ladderkaart als leidraad en met als beloning 

het beklimmen van een echte ladder:  

een bezoek aan de kerktoren.  

 

In de voormiddag werd gebrainstormd over de teksten van de vormselviering, werden de  

liedjes van de vormselviering gezongen, ook het themalied “aan welke kant sta jij” werd uit 

volle borst meegezongen; de verschillende onderdelen van de viering werden ontdekt en in 

de juiste volgorde gelegd en daarbij kon er nog een leuke verrassing verdiend worden.  

En dat onze vormelingen ook thuis nagedacht hebben over God en hun geloof hebben we  

gemerkt aan het prachtige lapbook dat iedereen meebracht. We stelden elkaar ons lapbook 

voor: luisterden en keken vol aandacht naar ieders lapbook. Kijk maar naar deze prachtige 

foto’s.  

 

 

 VORMSEL 
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VORMSEL 
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Dat onze vormelingen geëngageerd zijn, dat wisten we al: ze verzamelden al rugzakjes voor 

kinderen uit Oekraïne en toonden zo dat ze een warm hart hebben voor mensen in nood.  

Ook voor de natuur engageren ze zich graag en dus gingen we afval rapen. Ze schrokken ervan  

hoeveel afval overal werd achtergelaten en zijn vastbesloten om zelf goed zorg te dragen voor 

de natuur.  

Bij een mooie vormselviering hoort  

natuurlijk ook een mooi versierde kerk 

en er werd in de namiddag dus ook  

ijverig geknutseld, getimmerd.  

De kerk wordt figuurlijk én letterlijk in 

de bloemetjes gezet!  

 

Liedjes ingeoefend, de teksten van de  

viering voorbereid, versiering in orde,  

jawel, onze vormelingen hebben hun  

beloning verdiend: een bezoek aan de 

kerktoren. Hier en daar werd wat hoogte-

vrees overwonnen, maar het was de moei-

te waard: zicht op de klokken in de toren, 

   stappen boven de gewelven van de kerk, dat maakt indruk!  

 

En dan hadden we nog een verrassing in petto: we sloten deze fijne, lange ladderdag af met 

een echt kampvuur, met kampliedjes, begeleid door Lieven op de gitaar, én met marshmal-

lows. De sfeer zat er in, we hebben gemerkt dat we een fijne, hechte groep vormelingen  

hebben die helemaal klaar zijn voor hun vormsel! Wij kijken uit naar 21 mei!   

 

 

 VORMSEL 
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30 jaar lang trouw op post… 

 

Hij staat niet echt graag in de belangstelling of in de geschreven pers, maar een engagement 

van 30 jaar lang als koster in onze kerk kan niet ongemerkt voorbijgaan. Daarom hierbij een 

stukje Herentse geschiedenis. Bea van onze parochieploeg ging in gesprek met haar buurman 

Jacques; het gesprek verliep ten huize van Jacques en Lena in een rustige sfeer en onder het 

toeziend oog van een mooi houten Maria-

beeld. 

Ga er rustig bij zitten… 

Beloning 

Wie kent Mijnheer Hunin niet, zondagmorgen 

steevast op zijn vaste plaats achter het tafel-

tje aan de preekstoel, meestal samen met 

zijn vrouw Lena? Die trouw aan de zondagsmis 

werd 30 jaar geleden ‘beloond’ toen Mijnheer  

Verdoodt vernam dat Jacques met pensioen 

ging, met de vraag om hem te helpen met tal 

van praktische beslommeringen. Zulke vraag, of beter: zulke eer, kon hij niet weigeren, en 

sindsdien was hij al die jaren wekelijks op post om de kerk klaar te maken vóór de mis en  

nadien de kaarsjes uit te blazen, de cibories weg te zetten, het opgehaalde geld tellen en naar 

de bank te brengen, het alarm aan te zetten en de kerk af te sluiten, enz. Zo konden destijds 

de pastoor en de onderpastoor en nu ook vaak een lekenvoorganger zich kwijten aan hun  

pastorale taken. 

De noodzaak aan dit werk bleek eens te meer tijdens de voorbije Coronaperiode, waarin er 

geen andere mensen dan voorgangers, lectoren, zangleiders en organisten in de kerk mochten 

zijn. Geen koster dus, met alle gevolgen van dien. 

Afkomst 

Maar nu even terug in de geschiedenis. Jacques’ wieg stond in het Leuvense. De familie van 

baljuw Hunin was oorspronkelijk afkomstig uit het Franstalige Henegouwen van de 17e eeuw. 

De overgrootvader was een niet onverdienstelijke schilder uit Mechelen. De vader van Jacques 

werkte in de gevangenissen in Leuven, maar overleed al toen Jacques 8 jaar jong was. Deze 

gelovige familie stuurde de kinderen naar de staatsschool. In de abdij van Park in Heverlee was 

Jacques in zijn tienerjaren misdienaar.  

 

 

  INTERVIEW 
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En na zijn legerdienst begon hij bij de Kredietbank aan een 38-jarige carrière, die hem twee-

maal in Congo bracht: 1 jaar alleen en nadien van 1964 tot 1966 met zijn kersverse bruid  

Lena. Toen hij in 1966 terugkeerde was ondertussen 

de oudste van 3 kinderen al geboren en kon het jonge 

gezin als één van de eersten in de Godelindewijk  

komen wonen. Van een kantoorjob evolueerde hij naar  

de functie van inspecteur. Hij kon zijn loopbaan bij de 

bank afsluiten als procuratiehouder. Zo iemand gewe-

tensvol aantrekken als koster was natuurlijk niet 

slecht gezien van mijnheer Verdoodt. Maar het respect 

is altijd wederzijds geweest. 

Tuin 

Dat hij graag alles netjes op orde heeft blijkt niet alleen in onze kerk. Ook thuis, in alle  

seizoenen, legt Jacques de lat hoog, en zorgt hij ervoor dat zijn tuin er altijd verzorgd bij 

ligt. 

Evolutie 

Mijnheer Hunin heeft in die 30 jaar de parochie zien veranderen, hij zou statistieken kunnen 

opmaken over het kerkbezoek: dalend in aantal, stijgend in leeftijd, absoluut dalend in finan-

ciële bijdrage maar stijgend in individuele gulheid. De toenemende verantwoordelijkheid die 

vrouwen opnemen in het voorgaan is een evolutie waar hij dankbaar voor is. Hij betreurt  

echter dat zovelen afhaakten. Alhoewel hij destijds zelf geen pilaarbijter was blijft hij zijn 

overtuiging getrouw. 

Opvolging 

De laatste tijd merkt hij dat een vriendelijke dame, Denise genaamd, hem voor is om een 

aantal taken over te nemen, ook dat stemt hem dankbaar. Bij deze gelegenheid kondigt mijn-

heer Hunin zelf aan op het einde van dit werkjaar na 30 jaar zijn taak als koster te willen 

neerleggen. Een mooi moment om een einde te breien aan een belangrijk hoofdstuk uit het 

leven van Jacques en Lena. 

Dank je wel voor al die jaren trouwe dienst, Jacques! Niemand is onmisbaar, maar je hebt  

alvast het goede voorbeeld gegeven voor wie na je komt. Het is fijn om te kunnen rekenen op 

iemand die de puntjes op de i zet en niks aan het toeval overlaat. Op zo iemand kan je een 

parochie bouwen. Geniet samen met volle teugen van jullie ‘pensioen’! 

 

 

 

 INTERVIEW 
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 BERICHTEN 

Net gemist 

Een warme oproep om 

na de viering van zondag 

1 mei nog wat na te blij-

ven voor een drankje en 

een babbel.   

Van harte welkom! 

 
Nieuwsbrief 

Enkele gedrukte exemplaren van de nieuws-

brief vind je in de pastorie en in het kerk-

portaal om ter plaatse door te bladeren.  

Het mond-en neuskapje moet niet 

meer gedragen worden in de kerk. 

Streaming  

Dankzij de vrijwilligers van het strea-

mingsteam kunnen de vieringen live of 

uitgesteld bekeken worden. Dit kan via 

Facebook (‘parochie OLV Herent’) of 

via het Youtube-kanaal van de parochie.  

Eens je op het kanaal geklikt hebt kies 

je welke viering je wilt bekijken.  

De eerstecommunieviering vindt plaats op zondag 15 mei om 10u. 

De vormselviering is op zaterdag 21 mei om 15u. 

Iedereen is van harte welkom! 

https://www.youtube.com/channel/UCZc__McGNOpXpAUiDlR2kVw
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Moeder zijn 

 

Moeder zijn is liefhebben, geloven in het leven en het goede,  

antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden,  

bewonderen, begeesteren, zien groeien en ontluiken. 

Moeder zijn is veel zien en nog meer zwijgen,  

vertrouwen op de toekomst, jong heimwee kunnen verbergen en goede wegen kennen. 

Moeder zijn is kinderen grootbrengen,  

bevrijden uit angst en kleinheid. 

Moeder zijn is loslaten,  

op weg zetten en laten gaan. 

Moeder zijn is een stukje van de schepping weer bij de Schepper brengen. 

           Frans Weerts 

 

 

 BEZINNING 



 

Parochienieuwsbrief Onze-Lieve-Vrouw Herent april ’22 Pagina  13 

 

 

 

  

 

zo 1 
10u: Eucharistieviering // herdenkings-
viering  

    
Net-gemist na de viering // pastorie 
 

ma 2  

     

di 3  

     

wo 4  

    20u: ouderavond E.C. // kerk 

do 5  

     

vr 6  

     

za 7  

    15u: repetitie E.C. // kerk 

zo 8 10u: Woordviering 

     

ma 9   

     

di 10   

     

wo 11   

    15u: repetitie E.C. // kerk 

do 12  

      

vr 13  

      

za 14 15u: repetitie E.C. // kerk + versieren 

     

zo 15 10u: Eerstecommunieviering 

     

 

 KALENDER MEI 

ma 16  

     

di 17  

      

wo 18   

    16u -18u: repetitie Vormsel // kerk  

do 19  

     

vr 20  

     18u: repetitie Vormsel // kerk + versieren 

za 21  

    15u: Vormselviering 

zo 22 10u: Woordviering 

      

ma 23  

      

di 24  

     

wo 25  

     

do 26 Onze Lieve Heer Hemelvaart 

     

vr 27   

      

za 28  

     

zo 29 10u: Woordviering  

     

ma 30  

      

di 31  

      




