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Eerstecommunieviering op zondag 15 mei 

 

Als ik kon toveren… 

Op 15 mei vierden 40 kinderen hun eerste communie. De kerk was rijk gevuld met stralende 

gezichten van jong en oud.  

 

Als eerste lezing luisterden we naar het verhaal : “Max en de toverstenen”. Ze kenden 

reeds een versie van het verhaal, maar deze keer hoorden de kinderen de goede afloop.  

Als de muizen niet alleen nemen van de berg, maar ook iets geven, blijft de berg overeind. 

Dit konden de kinderen mooi weerspiegelen op hun eigen leven. 

In het evangelie hoorden we hoe de mensen Jezus volgden en naar Hem luisterden.  

Jezus vroeg hen: blijf breken en delen. 

In een overvolle kerk werd er enthousiast meegezongen en de sjaloomband zorgde voor een 

zeer geslaagd muzikaal kader. 

De vier misdienaars hielpen alles in goede banen leiden.  

Dankjewel aan iedereen die een steentje bijdroeg aan deze viering. 

Wij, catechisten, hebben weer eens genoten van een jaar op stap te mogen gaan met deze 

kinderen en dan af te sluiten met een prachtig hoogtepunt. 

 

Ook al kunnen we niet toveren, als iedereen zijn best doet om dit breken en delen verder 

te zetten, zijn we op de goede weg om Zijn droom waar te maken. 

 

 

 

 

EERSTE COMMUNIE 
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Dankwoord van de ouders aan de catechisten 

 

Kijk eens naar onze kinderen hier vooraan. Ze zijn net als bloemen, allemaal verschillend, 

maar samen vormen ze wel een prachtig boeket! Toch zouden ze hier vandaag niet zo  

geschitterd hebben zonder de begeleiding van 6 mensen. Daarom willen we hen vandaag 

ook letterlijk in de bloemetjes zetten.  

 

Mieke, Marleen, Veerle, Veronique, Stephanie en Stijn: dankjewel om een jaar lang met  

onze kinderen op weg te gaan! Dankjewel om hen de figuur van Jezus te doen kennen door 

zelf in zijn voetsporen te treden. Mieke, bedankt voor jouw drijvende kracht in deze groep 

catechisten en je liefde voor muziek en zang. Marleen, bedankt voor jouw groot hart dat 

klopt voor en door kinderen. Veerle, bedankt voor jouw talent om verhalen over God zo 

toegankelijk te vertellen. Veronique, bedankt voor jouw organisatievermogen en je scher-

pe oog en oor. Stephanie, bedankt voor jouw vriendelijk woord, dat stelt kinderen op hun  

gemak. Stijn, bedankt voor jouw speelsheid en gulle lach.  

 

Corona liet ons nog niet volledig los, maar jullie zijn erin geslaagd een boeiend programma 

in elkaar te boksen. We hopen  dat jullie even fier zijn op deze kinderen als wij.  

Drink vandaag ook een glaasje op hen en op jullie bijdrage aan hun tocht doorheen het  

leven. Merci om deze mijlpaal voor onze kinderen mee mogelijk te maken! 

 

 

 

 

 

 

 

EERSTE COMMUNIE 
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Vormselviering 21 mei: Aan welke kant sta jij? 

 

Eindelijk is de grote dag daar, de dag van het Vormsel. Na de fijne catechesemomenten 

waarin we over de kerk leerden, de gezichten van God, de verschillende symbolen van het 

vormsel, … en ook veel zongen, kunnen onze vormelingen eindelijk laten zien en horen aan 

welke kant ze staan. 

Enthousiast verwelkomden onze vormelingen alle aanwezigen met een zelfgekozen lied  

“De wereld is een toverbal” met aangepaste tekst. Na het moment van inkeer luisterden 

we naar het verhaal van een oude wijze man die Jezus volgen vergelijkt met het gooien 

met een dobbelsteen. Als je kiest voor Jezus, weet je nooit helemaal wat je te wachten 

staat, maar het maakt wel een groot verschil, zoals ook werpen met een dobbelsteen een 

groot verschil kan maken. En dat onze vormelingen kiezen voor Jezus, daar hebben we  

allemaal veel bewondering voor. En hoe konden we dat beter beamen dan met het lied 

‘kom op, ga je mee, achter Jezus aan’. 

Het evangelie vertelde onze jonge vormelingen dat Jezus hen nooit alleen zal laten, en wel 

door zijn helper, de Heilige Geest. De vormheer, eerwaarde heer De Keersmaecker duidde 

dit voor onze jongeren op een heel eigentijdse manier: “Vandaag kiezen jullie voor Jezus, 

en jullie staan bij die keuze niet alleen. Jullie krijgen de steun van jullie ouders, geloofs-

genoten, …, maar bij het vormsel, bij de zalving en de handoplegging krijgen jullie er nog 

een extra helper bij, de Heilige Geest. Bij het zalven wordt er een programma geplaatst op 

de laptop van jullie leven, het is het programma van de Heilige Geest. En net als elk ander 

programma heeft ook dit programma een wachtwoord. Het wachtwoord is: ‘kom, Heilige 

Geest, kom!’. Dit programma kunnen jullie oproepen of niet oproepen, maar het blijft je 

hele leven lang op de laptop van je leven staan en zal je helpen bij moeilijke momenten, 

bij belangrijke keuzes in je leven, het zal jullie troosten en moed geven. Vanaf nu zijn  

jullie nooit alleen. Dit is het grootste geschenk dat jullie kunnen ontvangen: jullie krijgen 

een helper, zoals ook Jezus aan zijn leerlingen vertelde in het evangelie.“ 

Wat een mooie boodschap voor onze jongeren.  

 

 

 

 

 

 

  VORMSEL 
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Na de geloofsbelijdenis en belofte zongen onze jongeren nogmaals uit dat ze “Ja” zeggen 

met het lied ”Zeg maar ja!”. Nu zijn ze er helemaal klaar voor en onder mooie muzikale  

begeleiding van onze Sjaloomband werd elke vormeling, gesteund door zijn/haar geloofs-

genoten, gezalfd. 

We hopen oprecht dat Gods Geest deze vormelingen mag bezielen en sterken en zingen het 

vormsellied ‘leef in het licht’.  

We vervolgden de viering met zelf geschreven voorbeden en zoals het hoort bij een feest, 

maken we ook in deze viering, de tafel klaar en zingen het aloude ‘Onze Vader’, met alle 

vormelingen rond het altaar, gevolgd door een zelfgeschreven gedicht over vrede. Na de 

communie en het dankwoord was het dan eindelijk zover: onze vormelingen zongen uit  

volle borst “aan welke kant sta jij?” Wat een enthousiaste, fijne groep, die met zoveel 

overgave aan iedereen laat weten ‘aan welke kant’ ze staan. Daar kunnen we alleen maar 

ongelooflijk fier op zijn. En die staande ovatie, die hadden ze absoluut verdiend!  

Proficiat aan alle vormelingen, dankjewel aan iedereen die met ons mee vierde. 

 

 

 

 VORMSEL 
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Dank aan Michel Dumalin voor jaren inzet… 
 

 

Wie kent Michel niet? De organist, zangleider, stichter van de sjaloomband, catechist  

samen met Simone in de tijd van hun kinderen.  Wij hadden een deugddoende babbel met 

veel herinneringen, een filosofisch-spirituele inslag en een streep klassieke muziek op de 

achtergrond. 

Hoe het begon 

Michel, een gedreven leerkracht Frans, echtgenoot en vader van een mooi gezin, kwam 

met zijn jonge vrouw Simone in 1970 in Herent wonen.  Op dat ogenblik was er de Verrijze-

nisparochie in het schooltje.  Met beperkte middelen en veel inzet van, ja hoor, ook  

Michel, werden elke week de stoelen klaargezet en werd er samen gevierd.  Pol Smout  

was de vaste organist op het harmonium. Als hij niet kon was Michel de invaller van dienst.  

Toen alles verhuisde naar het centrum werd een zangleider gezocht voor de vroegmis en 

ja: Michel ging daar op in.  Met verloop van tijd verdeelden Louis Moris en hij de vieringen 

voor het begeleiden op het orgel.   

Michel, stichter van het sjaloomorkestje 

Michel is de vader van het sjaloomorkestje. Hij startte hiermee om de hoogdagvieringen 

van Kerstmis en Plechtige Communie op de luisteren.  Zijn eigen gezin en al wie het ver-

schil kende tussen hoge en lage noten mocht en kon meedoen.  De blokfluitisten vierden 

hoogtij.  Vooraf werd duchtig geoefend. Prachtige momenten werden gerealiseerd.   

Michel vertelde een anekdote die ik herkende ( ): het sjaloomorkestje had alles goed  

ingeoefend voor de Plechtige Communie.  Iedereen zat klaar, de kerk zat vol en dan komt 

Pol eraan en zegt: “Michel, ik heb de liedjes veranderd”.  Poef! Wat doe je dan met een 

jong orkestje?  Michel moedigt hen aan om het beste van henzelf te geven, om -als ze de 

mist ingaan- bij de volgende rust weer in te vallen en zich zeker niets aantrekken als het 

wat rommelig wordt.  Zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben een prachtprestatie neergezet!   

Op de vraag hoe lang hij het sjaloomorkestje heeft geleid, is het antwoord “lang”.   

Wisten jullie dat dit sjaloomorkestje van toen, met Michel en Rik Homblé, ook naar andere 

parochies ging die niet zo fortuinlijk waren om zoiets te hebben en ze daar gingen spelen 

en liedjes aanleren. Het was een schitterende tijd met veel mooie herinneringen. 

 

 INTERVIEW 
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Vanwaar zijn liefde voor muziek? 

Zus en broer winnen in oorlogstijd de eerste prijs.  Zus Yvonne zegt aan hun ouders over 

Michel: “dat manneke moet muziek doen, ik wil hem wel piano leren spelen”.   

Michel stemt toe maar op voorwaarde dat hij een stuk chocolade krijgt (daar komt zijn 

liefde voor chocolade piepen).  Voor zichzelf besliste hij dat hij één stuk perfect moest 

kunnen spelen (Mondscheinsonate van Beethoven). Zijn liefde voor muziek was geboren en 

heeft hem nooit meer losgelaten. Bach is daarbij zijn kameraad tot op vandaag:  

“God spreekt tot mensen door Bach”. 

Naast piano en zang heeft Michel zichzelf ook dwarsfluit leren spelen.  De ademhalings-

technieken kende hij al van het zingen, de vingerzetting kreeg hij van iemand en daar ging 

hij dan.  Zo kon hij ook op het college meespelen, want daar ontbrak nog een fluitist.  

De andere liefde van Michel 

Naast Frans gaf Michel in het college ook lessen over muziek beluisteren in het vak estheti-

ca.  Eén maal per maand mochten de leerlingen zelf iets voorstellen. Michel getuigt met 

veel warmte hoe die leerlingen hem veel hebben geleerd (en omgekeerd ook).  Het onder-

wijs is een absolute roeping en grote liefde van Michel.  Hier vond hij terug wat de grond 

was van al wat hij deed: ten dienste van anderen staan! 

Michel was niet enkel leerkracht, maar verzorgde ook de regie van het toneel en organi-

seerde muziekavonden.  Jaja een bezige bij!  Bij Neos is hij jarenlang voorzitter geweest 

en ook daar zorgde hij voor menig muzikaal staaltje o.a. tijdens de kerstvieringen.  

 

 

 

 INTERVIEW 
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INTERVIEW 

 

 

De drijfveer van Michel 

Als organist en als zangleider stond voor Michel de liturgie altijd voorop, vanuit een onvoor-

waardelijk geloof in de liefde van God.  Met lede ogen zag Michel, die reeds als kind/

jongere actief was als misdienaar, hoe de kerk zich vastreed in halsstarrige principes.  

Gelukkig, zegt hij, heb ik ook andere mensen leren kennen die voor de vernieuwing staan, 

en gaat ook onze parochie daar in mee. Het is belangrijk om die mooie boodschap van het 

evangelie te vertalen naar de boodschap van vandaag! 

Een goede vriend 

Michel kijkt met veel dankbaarheid terug op zoveel momenten met Pol Verdoodt.   

Pol trouwde hen de dag dat hij net 5 jaar priester was gewijd.  Hun beider moeders waren 

dikke vriendinnen. Het oudejaarsavondfeest werd dan ook elk jaar samen gevierd.  Pol is er 

altijd voor hen geweest, ook op de kwaadste momenten. Het is fantastisch om Pol te mogen 

kennen.  Michel kan nog steeds niet begrijpen waarom Pol niet de kans heeft gekregen om 

te mogen vormen.  Met zijn kennis van de jonge mensen zou dit voor Herent alvast een kers 

op de taart geweest zijn.   

En ooh ja, bij al die verhalen zouden we nog vergeten dat Michel en Simone 10 jaren  

catechese hebben gegeven in voorbereiding van de Plechtige Communie.  Ook hier gaven ze 

samen het beste van zichzelf aan de kinderen die bij hen thuis kwamen. 

Bedankt! 

Michel is stilletjes gestopt als organist en zangleider omdat er prachtige opvolging is  

gekomen.  Met deze willen wij hem en Simone (naast elke man staat een sterke vrouw)  

bedanken voor al die jaren van inzet, om het beste van zichzelf te geven en onze vieringen 

mooier te maken.  Bedankt Michel! 

 

          Door Hilde Van der Schueren 
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Je kan er haast niet naast kijken: een bord op een staander en op het bord een mooie tekst 

in een bijzonder mooi handschrift. De tekst werd tijdens een fietstocht gelezen en gefoto-

grafeerd in een kerkje in Moerkerke. De naam van de auteur stond niet vermeld.  

Marielle Janssens werd gevraagd om deze mooie boodschap neer te pennen zodat het ook in 

onze kerk gedeeld kon worden. Marielle is reeds lang gefascineerd door de schrijfkunst.  

Sedert 25 jaar beheersen letters en kalligrafie zowat haar hele leven en probeert ze zich 

kunstzinnig te uiten met het invullen van deze passie. Haar werken kunnen sober zijn, maar 

ze probeert haar creativiteit ook om te zetten door letters te combineren met achtergron-

den. En op elk voorwerp kan geschreven worden. Haar motto: een dag niet geschreven is een 

dag niet geleefd! 

 

Hartelijk dank aan Marielle en 

aan de ongekende auteur van  

de tekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IN HET PORTAAL... 
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 BERICHTEN 

Net gemist 

Een warme oproep om na de viering van zondag 5 juni 

nog wat na te blijven voor een drankje en een babbel.   

Van harte welkom! 

 
Nieuwsbrief 

Enkele gedrukte exemplaren 

van de nieuwsbrief vind je in 

de pastorie en in het kerkpor-

taal om ter plaatse door te 

bladeren.  

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.  

Herent viert Pol Verdoodt  

Pol Verdoodt viert begin juli zijn 60 jarig priesterschap.  

De Herentse geloofsgemeenschap wil dit niet zomaar laten voorbij 

gaan en zal hem daarom op 26 juni in de bloemetjes zetten. 

We nodigen jullie graag uit om dit samen te vieren. 

Om 10u00 is er eucharistieviering  in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Herent. 

Daarna is er gelegenheid om met Pol herinneringen op te halen aan de vele jaren dat 

hij in Herent aktief is/was.  

De parochiegemeenschap zal voor een natje en een droogje zorgen. Van harte welkom! 

Wie denkt aan een ge-

schenk, of wie het niet 

kan laten een geschenk 

mee te brengen, is wel-

kom om een storting te 

doen op de rekening 

van het SOS-fonds 

(BE34 4313 6427 6190).  

https://www.youtube.com/channel/UCZc__McGNOpXpAUiDlR2kVw
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Vader op zoon 

 

We liepen door de duinen 

Het was een uur of vier 

We zagen de ochtend gloren 

We waren verschrikkelijk hier 

 

Er werd geen woord gesproken 

De stilte was genoeg 

We werden opnieuw geboren 

We waren in korte broek 

 

M’n vader en ik en m’n vader 

We wisten meer dan ooit 

dat wij dezelfde waren 

en die verandert nooit. 

 

 

Jules Deelder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BEZINNING 
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wo 1 
 

    
 

do 2  

     

vr 3  

     

za 4  

     

zo 5 
10u: Eucharistieviering // herdenkings– 
viering // Pinksteren 

    Net-gemist na de viering // pastorie 

ma 6  

     

di 7  

     

wo 8  

     

do 9   

     

vr 10   

     

za 11   

     

zo 12 10u: Woordviering: Sint-Lutgardisviering 

      

ma 13  

      

di 14   

     

wo 15   

     

 

 KALENDER JUNI 

do 16  

     

vr 17  

      

za 18   

      

zo 19 
10u: Eucharistieviering // themaviering  

Eerste Communie en Vormsel 

    9u - 17u: relatiedag // ‘t Schrijn 

ma 20  

      

di 21  

     

wo 22  

      

do 23  

      

vr 24  

     

za 25  

     

zo 26 
10u: jubileumviering Pol Verdoodt 60 jaar 
priester  

    

ma 27   

      

di 28  

     

wo 29   

     

do 30  

      

   

      


