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Op dinsdag 1 november vierden we Allerheiligen en   

herdachten we alle parochianen  

van wie we sinds vorig jaar Allerheiligen  

afscheid namen.  

 

 

ALLERHEILIGEN 
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Het thema van deze viering was ’vrede’, vrede in de wereld. Dat is een heel actueel  

thema, maar we moeten beginnen bij onszelf. Als iedereen zijn best doet om respectvol 

met de anderen om te gaan, dan zijn we al een heel eind op weg. De aanwezige kinderen 

en ook de volwassenen beloofden dat ze hiervoor hun steentje zouden bijdragen.  

Hieronder zie je enkele sfeerbeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

THEMAVIERING 13 NOVEMBER 
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THEMAVIERING 
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Eerste communie: zorg dragen voor…. 

 

Op zaterdag 19 november kwamen de kinderen van de eerste communie voor de 2de keer 

samen. Het thema van deze bijeenkomst is: ‘Zorg dragen voor…’ 

Juf Mieke had een kleurrijk en mooi rugzakje mee, helemaal 

in ons jaarthema: ‘Geef kleur aan je leven’. Weet je wat erin 

zat? Het was Jezus, die de kinderen in oktober al een beetje 

beter leerden kennen. En dan zat er nog iets in het zakje…. 

Sommige kinderen mochten even piepen en ze vonden het 

heel erg schattig. Het was een superschattig lammetje. 

 

 

Na deze spannende onthulling zongen we nog een beetje 

en dan was het de beurt aan Véronique. Zij kwam vertellen 

over de voedselbank. Zo leerden we wat de voedselbank is 

en hoe ze is ontstaan. Want in januari gaan we sterzingen 

en dat doen we voor de voedselbank van Herent, om deze 

mensen een duwtje in de rug te geven en te steunen.  

Ook dat is ‘zorgen voor…’ 

 

En toen was het tijd om ons in kleine groepjes te verdelen 

en naar een rustig lokaal te gaan. Na de eerste inspectie 

hiervan, waren de kinderen helemaal klaar om naar een 

verhaal te luisteren. Ze waren ook een beetje nieuws-

gierig, want plots kwam daar een doos tevoorschijn.  

Voor het verhaal begon leerden we eerst wat een parabel 

is, om daarna met volle aandacht te luisteren en te kijken 

naar het verhaal van de ‘goede herder’.  

‘Is het nu al gedaan?’ ‘Jammer!’ 

EERSTE COMMUNIE 
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Maar het was nog niet gedaan. We moesten eens heel diep nadenken 

over wat wij zouden willen vragen aan het schaapje en ook aan de her-

der. Het is ongelooflijk wat een 7-jarige kan vragen en kan  

antwoorden op deze vragen. Ze mochten dan even in de huid kruipen 

van het schaapje en de herder. 

 

 

 

Na zoveel luisteren, 

praten en nadenken, 

was het tijd om iets 

actief te doen.  

Eerst even spelen 

met een heerlijk 

stukje cake van  

Mieke en Stéphanie 

tussen de kiezen  

om daarna met het kleine groepje op tocht te gaan. Gewapend met grijpers en vuilnis-

zakken, raapten de kinderen vol enthousiasme alle vuilnis op dat ze tegen kwamen.  

Maar onderweg snapten ze ook dat dit eigenlijk niet nodig zou mogen zijn.  

Dit was ook ‘zorg dragen voor…’. 

Het was een koude, miezerige dag, daarom waren we blij dat we ons nog even konden  

opwarmen in de school met een mooi filmpje van de ‘goede herder’ en enkele liedjes.  

Het was weer een fijne bijeenkomst, voor iedereen. 

 

EERSTE COMMUNIE 
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Kennismaker geestig vormsel 

 

Op 19 november kwamen we met onze groep vormelingen bijeen. Na onze smaakmaker 

wilden we elkaar vooral beter leren kennen en maakten we ook kennis met ons thema 

“Gewoon bijzonder”.  

Inspiratie voor het thema haalden we uit het mooie boek 

“De jongen, de mol, de vos en het paard”. Ook onze zelf-

gemaakte mascotte “mol” deed zijn entrée. Iedereen 

vertelde, met de zachte mol in de handen, waarom hij/

zij gewoon en toch bijzonder is. Dit werd soms door  

anderen herkend, maar ook op verwondering onthaald. 

De ene houdt meer van de lente, een ander van de zomer. De ene heeft grote voeten, 

een andere dan weer heel kleine en toch zijn we allemaal gewoon bijzonder.  

Gewoon bijzonder zijn we, elk met onze eigen talenten. We ontdekten dat we een groep 

hebben met veel sportief talent, creativiteit, talenkennis, muzikaal talent, dieren-

imitatietalent enz. 

Gewoon bijzonder is het als je je talenten inzet om anderen te helpen, om van deze  

wereld een mooiere wereld te maken. We luisterden geboeid naar onze 4 getuigenissen: 

Véonique vertelde over de voedselbank, Lieven begeesterde de groep met zijn gitaar en 

inzet voor de sjaloomband, Richard maakte ons warm om ons beste beentje voor te zet-

ten voor de natuur en Mieke getuigde hoe je je kan inzetten voor kinderen die thuis niet 

dezelfde kansen krijgen. Daarna legden we de link met het bijbelverhaal over de talen-

ten. 

 

VORMSEL 
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Gewoon bijzonder, deze groep vormelingen die enthousiast en actief meespeelde,  

naar elkaar luisterde, samen zong en bij 

de afsluitende viering in groep durfde  

zeggen waarvoor ze dankbaar waren.  

 

Er waren ook wat speelse elementen, allemaal 

met het doel elkaar beter te leren kennen.  

 

We maken rijtjes.  

Hierboven: sta in een rij volgens je schoenmaat.  

Wat een verschillen zijn er bij deze jongeren. Het gaat van maat 33 tot maat 43. 

Door het invullen van een vrienden-bingo leren we elkaar beter kennen. Bij elke zin moet 

een andere naam geschreven worden. bv. Ik werk graag in de tuin, Ik houd van wandelen 

in de natuur. Ik doe judo. Ik bespeel een muziekinstrument…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORMSEL 
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ADVENT 

Vorige zondag, op 27 november, viel de 1ste zondag van de advent. 

De periode van de advent is een christelijk gebeuren van stil worden en verwachten, van 

voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Kerstmis is voor christenen een herdenkings- 

en herinneringsmoment van de geboorte van Jezus. We kijken uit naar het moment dat  

Jezus – 'Emmanuel' of 'God-met-ons' - ook in het eigen leven geboren mag worden.  

In deze periode worden christenen uitgenodigd een grondhouding van verwachting en open-

heid aan te nemen. Zij maken hun hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te 

laten. De adventskrans is een symbolische uitdrukking van verwachting en hoop.  

Het woord advent, komt van het Latijnse 'adventus' wat 'de komende' betekent, 'God komt 

naar ons toe'. Jezus is een 'lichtend' voorbeeld om naar te leven. Zijn daden worden als een 

'licht' in de 'duisternis' ervaren. In hem herkennen we Gods 'licht' voor de mensen. 

De lezingen uit de bijbel in de periode van de advent verwijzen naar duisternis en licht in 

het leven. 'De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan' (Rom 13,12) en 'Het volk dat rond 

dwaalt in het donker ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis 

gaat een stralend licht op' (Jes 9,1). (uit https://www.kuleuven.be/thomas)  

 

               De parochieploeg wenst jullie  

       in deze koude maanden hartverwarmende ontmoetingen en  

      een inspirerende adventstijd toe.  
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 BERICHTEN 

 

Net gemist  
(op elke 1ste zondag) 

Een warme oproep om 

na de viering van zondag 

4 december nog wat na 

te blijven voor een 

drankje en een babbel 

in de pastorie.   

Van harte welkom! 

Gezinsviering 

Op zaterdag 3 december 

om 18u is er samen met  

de vormelingen een gezins-

viering waar iedereen  

welkom is. 

Kerstconcert 

Woensdag 21 december kan je om 

20u30 in de kerk komen luisteren 

naar kerstmuziek uit de 17de-eeuwse 

Lage Landen. 

Info en tickets via gc De Wildeman. 

https://www.gcdewildeman.be/

programma/thomas-baete 

Adventsviering met kinderen 

Elke zondag van de advent is er tijdens 

de viering een doe-momentje voor en 

met de kinderen.  

 
 

Wil je meedoen? 

en een steentje bijdragen aan onze parochiale werking? 

Je kan bijvoorbeeld aansluiten bij de groep van doop- 

catechese of van rouwbegeleiding. Of lid worden van 

het team van ziekenzorg? Aarzel vooral niet en neem 

contact op met het secretariaat via  

parochieherent@skynet.be of op 016 22 91 24. 

Welzijnszorg 

Informatie over de  

lopende campagne lees 

je op p. 13.  Op zondag 4 decem-

ber kan je een collecteomslag mee

-nemen en op zondag 11 december 

staat de viering in het thema van 

Welzijnszorg. Wie wil kan dan zijn 

gevulde collecteomslag meebren-

gen.  

https://www.gcdewildeman.be/programma/thomas-baete
https://www.gcdewildeman.be/programma/thomas-baete
mailto:parochieherent@skynet.be
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Beste jonge gezinnen 

 

Samen advent vieren 

Tijdens de gewone zondagviering (op 4, 11 en 18 december) ontdekken we 

met de kinderen wie er allemaal belangrijk is in en rond de kerststal. 

We maken een kralenketting die elke week wat langer wordt. 

 

 

Gezinsviering Kerstmis 

Op zondag 25 december vieren we om 10 uur samen Kerstmis.  

Een mooi kerstverhaal, traditionele en andere stemmige kerstliederen  

maken van deze viering een feest. Kom jij meevieren? 

Wil jij graag iets voorlezen in deze viering? Geef je naam maar door aan 

mieke.vandeneeden@gmail.com 

 

Groetjes en graag tot dan! 

geZINin 

 

 

 

 VOOR JONGE GEZINNEN 

mailto:mieke.vandeneeden@gmail.com
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Kerstzangers gezocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houd jij van de kerstsfeer? 

Zing jij graag in groep? 

 

We zoeken kinderen (vanaf 2de leerjaar) die samen de kerstviering op 25 december  

om 10 uur willen opluisteren. 

We repeteren op zaterdag 10, 17 en 24 december van 10 uur tot 11.30 uur in de kerk. 

Als er een uitvaart is, zingen we in de kraal (eetzaal Van Bladelstraat). 

Doe jij graag mee? Stuur een mailtje naar mieke.vandeneeden@gmail.com 

Ook oudere kinderen die vroeger al meezongen zijn welkom. Misschien lukt het voor 

hen moeilijker in de examenperiode. Zij mogen aansluiten bij de laatste repetitie. 

 

Lisbeth en Mieke 

 

 

 KERST 

mailto:mieke.vandeneeden@gmail.com
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WELZIJNSZORG 

 

 

Campagne 2022: Allemaal digitaal ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze wereld digitaliseert razendsnel. We doen er allemaal aan mee. Het is oh zo handig. 

Wat is dan het probleem eigenlijk?  

 

Wel of niet digitaal actief zijn, is geen zwart-wit verhaal. Misschien kan je wel met een 

smartphone werken, maar heb je geen laptop. Of heb je net die bank-applicatie onder de 

knie en verandert die weer.  

 

We hebben allemaal een heel verschillend digitaal profiel. Maar de verschillen hebben 

niet enkel te maken met interesse of zin om iets nieuws te leren. Ze weerspiegelen ook 

de bestaande ongelijkheid in onze samenleving. Zo lopen mensen met een laag inkomen 

een hoog risico op digitale uitsluiting. Het probleem is dat niet iedereen verbonden is. 

Met de nieuwe campagne brengt Welzijnszorg de impact van digitalisering op het leven 

van mensen in een armoedesituatie onder de aandacht. We willen een samenleving die 

iedereen betrekt: digitaal actief of niet, we laten niemand achter. 
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De parochie O.L.V. Herent nodigt je uit voor  

een  muzikaal-poëtische evocatie  

met teksten en getuigenissen rond  

‘hoop en verwachting’ 

gebracht onder meer door Lieve Devijver  

muzikaal vergezeld door 

 Lisbeth Claeys (piano) en Niels Posthuma (cello).  

 

Deze vindt plaats op vrijdag 16 december om 20u  

in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Herent. 

Aansluitend kan je nagenieten met een drankje. 

 

De toegang is gratis, maar een vrije bijdrage voor het  

SOS-fonds van de parochie (BE34 4313 6427 6190)  

is welkom.  

 

 CONCERT 16 DECEMBER 
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Als kind keken we lang uit 

Naar de komst van Sinterklaas 

Verlangden naar snoepgoed en speelgoed 

Dat ons zomaar werd gegeven. 

 

Nu we zoveel groter zijn 

En niet meer in sprookjes geloven 

Stelt het leven ons elke dag de vraag 

Voor wie willen wij de Sint zijn ? 

Wie willen wij zomaar geven 

Zonder iets terug te verwachten ? 

 

LucasforLife, 1 december 2019 

 

 

 

 

 

 BEZINNING 
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do 1  

     

vr 2  

      

za 3 15u-18u: Kerkspel Vormelingen // kerk 

    18u: Gezinsviering 

zo 4 10u: Eucharistieviering/herdenkingsviering 

    Receptie na de viering // pastorie 

ma 5  

     

di 6  

      

wo 7  

     

do 8  

      

vr 9   

     

za 10   

      

zo 11 10u: Woordviering // Welzijnszorg 

     

ma 12  

      

di 13   

      

wo 14  

     

do 15  

     

 

 KALENDER DECEMBER 

vr 16   

    
20u: Concert ‘hoop & verwachting” tekst en  

muziek // kerk 

za 17  

    
14u-17u: Catechesenamiddag E.C. // 

Kraal  

zo 18 10u: Eucharistieviering  

     

ma 19  

      

di 20  

      

wo 21  

    
20u30: Kerstconcert // kerk (tickets via gc 

De Wildeman) 

do 22  

      

vr 23   

      

za 24  

    21u: Kerstwake // kerk 

zo 25 Kerstmis 

    10u: Themaviering 

ma 26  

    

di 27  

     

wo 28  

     

do 29   

     

vr 30   

      

za 31  

      




