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NIEUWSBRIEF 

nr 161—januari 2023 

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Herent 

De winter tekent wat de zomer schildert.  
        (Elizabeth Bibesco) 
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EERSTE COMMUNIE 

Gezinsviering Driekoningen en Sterzingen 

In de gezinsviering van 8 januari vierden de eerste communicanten samen met vele 

parochianen Driekoningen. We leerden het verhaal van de drie wijzen kennen.  

Toen Jezus geboren was, zagen de drie koningen een grote, schitterende ster.  

Dit betekent dat een heel belangrijk kind, een bijzondere Koning is geboren.  

De koningen willen het kind bezoeken, maken hun kamelen klaar en nemen mooie 

geschenken mee. Ze volgen de ster en zo vinden ze de stal waar Jezus is geboren.  

Ze gaan naar binnen en zien de kleine Jezus bij Jozef en Maria. De koningen zijn blij 

en leggen hun kostbare geschenken bij Jezus: goud, wierook en mirre, een flesje 

heel kostbare parfum.  Tijdens de viering  konden we wierook en mirre ruiken en 

leerden we waarvoor deze geschenken symbool staan.  

Goud staat symbool voor trouw en betrouwbaarheid. Goud blijft immers altijd mooi.  

Wierook staat symbool voor de goddelijkheid. De rook van de wierook stijgt omhoog, 

net zoals het gebed van de mensen omhoog stijgt. Wierook is ook het symbool van in 

de smaak vallen, vertrouwen uitstralen. 

Mirre werd vroeger gebruikt bij de zalving van een koning(in) of profeet. Profeten 

zijn mensen die de waarheid spreken en anderen proberen te overtuigen om goed  

te leven, net zoals Jezus. 
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EERSTE COMMUNIE 

 

Samen vierden we dat Jezus herkend werd door de wijzen, die begrepen dat dit kind 

bijzonder is en dit uitdrukten door het geven van kostbare geschenken. Na de gezins-

viering gingen de eerste communicanten sterzingen ten voordele van de Voedselbank 

van Herent. Ze gingen van deur tot deur en zongen enthousiast “Wij zijn de drie wij-

zen, we komen van ver. We zoeken het Kind, ja, we volgen de ster”.   

Het sterzingen was ook dit jaar een succes.   

Samen werd er 990.08 euro opgehaald. Met dit mooie bedrag 

zullen mensen geholpen worden die deze kostbare hulp nodig 

hebben.  
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LICHTMISVIERING 

 

Graag delen we enkele beelden van de lichtmisviering van zaterdagavond 28 januari 

waar ook de kinderen aanwezig waren die later dit jaar hun Eerste Communie zullen 

doen. 
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VORMSEL 

Op zoektocht 

Op zaterdag 14 januari waren we al toe aan de vierde bijeenkomst van dit ‘geestig  

vormsel’. In deze activiteit ging het over het vormsel zelf: wat staat er te gebeuren en 

waarom, wat betekent het echt?  

Het vormsel heeft alles te maken met de dag waarop we werden gedoopt.  

Reinhilde vertelde vanuit haar jarenlange ervaring als doopcatechist en met sprekende 

foto’s hoe een doopviering verloopt.  

De jongeren kregen de opdracht om de link te leggen met het vormsel. 

Vervolgens werkten we in vier 

groepen die telkens passeerden  

bij een werkwinkel onder leiding  

van één van de vaste begeleiders.  

Telkens werd een aspect van het 

vormsel belicht:  

Bij Greet kozen de jongeren iemand die hen altijd al heeft gesteund en hen ook tijdens 

het  vormsel zal bijstaan. Traditioneel gebeurt dat ook tijdens de ‘handoplegging’ door  

de  vormheer. Door de handoplegging geeft de vormheer te kennen dat God de vormsel-

jongere de opdracht geeft als christen te leven en dat je op Zijn zegen en bescherming 

kan rekenen. De gekozen persoon staat (letterlijk en figuurlijk) ‘achter zijn/haar vorme-

ling’ en geeft de jongere een aanmoedigend schouderklopje door zijn/haar hand op de 

schouder te leggen. Alle jongeren kozen een persoon en schreven er een brief naar om  

die persoon ‘persoonlijk’ uit te nodigen.  
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VORMSEL 

Bij Mieke werkten we rond ‘vuur’. Jezus brengt licht en 

zet zijn apostelen in vuur en vlam met Pinksteren.  

Met het vormsel hopen wij de vormseljongeren in vuur 

en vlam te kunnen zetten om zich in de geest van Jezus 

in te zetten voor een betere wereld.  

Bij Lisbeth hadden we het over het kruisje dat iedere vormeling krijgt en 

draagt tijdens het vormsel. We kozen een kruis in de vorm van een T, 

het TAU-kruis. Dat kruis is gelinkt aan Franciscus van Assisi. Hij onderte-

kende er zijn brieven mee. Zijn TAU-kruis is het symbool geworden van 

de vernieuwing van de kerk en van een  

doorgedreven inzet voor het  evangelie.  

Een goede keuze voor ons vormsel!  

Bovendien is het gemaakt uit olijfhout van Assisi zelf.  

Olijfbomen staan symbool voor rijkdom en sterkte:  

het is sterk hout en de boom geeft ook olijven.  

Die kan je opeten en je kan er bovendien olie uit persen!  

Na een korte pauze, uitleg over de verschillende sacramenten en een zangmoment was  

het tijd om onze mascotte, het molletje, boven te halen. 

Het kaartje dat deze maand werd meegegeven, had als slogan:  

Raar eigenlijk, wij zien alleen onze buitenkant  

maar bijna alles gebeurt van binnen. 

De vormelingen kregen de kans om over deze slogan na te denken en er iets bij te schrijven. 

Wie wilde, mocht dit aan de anderen vertellen, gesteund door het molletje. Echte denkers 

zitten er tussen onze vormelingen. 

We mogen met een fijne groep jongeren op stap gaan en kijken  

al uit naar de volgende bijeenkomst, op 11 februari. 
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Net gemist  
(op elke 1ste zondag) 

Een warme oproep om na de 

viering van zondag 5 februari 

nog wat na te blijven voor een 

drankje en een babbel in de 

pastorie.   

Van harte welkom! 

Koor te gast 

Op zondag 12 februari komt het 

koor ‘Dames en Heren’ uit Erps -

Kwerps de viering opluisteren. 

kinderactiviteit 

Tijdens de viering van 10 uur op 12 februari kunnen  

de kinderen tussen 4 en 10 jaar in de pastorie luisteren 

naar een mooi vriendschapsver-

haal. Daarna knutselen we iets.

(meer info, zie verder) 

Nieuwsbrief ontvangen? 

als je in je omgeving mensen kent die 

de nieuwsbrief nog niet ontvangen, 

maar hem wel willen krijgen, volstaat 

het om hun mailadres door te spelen 

aan het parochiesecretariaat via  

parochieherent@skynet.be . 

BERICHTEN 

secretariaat 

Het parochiesecretariaat zal 

gesloten zijn op woensdag 22 

en donderdag 23 februari. 

Muzikaal  

aangelegd? 

Wil je graag  

inspringen als 

zangleider of 

organist? Laat 

het ons zeker 

weten. 

mailto:parochieherent@skynet.be
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VOOR JONGE GEZINNEN 

Beste jonge gezinnen 

Ik heb een vriend! 

Kinderactiviteit 12 februari 

 

Tijdens de viering van 10 uur kunnen de kinderen tussen 4 en 10 jaar  

in de pastorie luisteren naar een mooi vriendschapsverhaal.  

Daarna knutselen we iets. 

 

Breng jij een vriendje mee? 

 

Graag inschrijven voor deze activiteit tegen 8 februari 

(mieke.vandeneeden@gmail.com) 

 

De ouders mogen de kinderen na de viering oppikken in de pastorie. 

 

Groetjes en graag tot dan! 

geZINin 

 

mailto:mieke.vandeneeden@gmail.com
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SJALOOMBAND 

In Herent loopt een lange traditie waarbij de jeugd- 

vieringen (vormsel, EC en lichtmisviering) opgeluisterd 

worden door een jongerenband o.l.v. een volwassen  

muzikant die zich hiervoor wil engageren.  

Jongeren die hun vormsel gedaan hebben, kunnen toe-

treden tot de band.  

De verantwoordelijke krijgt de partituren van de gezongen liedjes en kiest zelf  

(al dan niet in samenspraak met de bandleden) de liederen voor de instrumentaaltjes.  

Hij/zij gaat zelf op zoek naar de nodige partituren (via internet) en bezorgt die aan de 

bandleden. Die oefenen deze stukken thuis zelfstandig in. Eén maal per maand wordt 

er gerepeteerd op een onderling af te spreken tijdstip, bij de begeleider thuis of in de 

kerk. Op deze repetities worden de stukken gefinetuned. 

Profiel en taken begeleider Sjaloomband  

• Jongeren aanspreken en motiveren  

• Repeteren met de band (gemiddeld 1x/maand, thuis of in de kerk)  

• Aanwezig zijn in de sjaloomvieringen  

• Genieten van het samen muziek maken  

• Opzoeken van partituren van leuke instrumentaaltjes (= mix van eigentijds en  

echte klassiekers) in de benodigde toonaarden (vb. via musicnotes.com) 

• Communicatie  

 > met de verantwoordelijke voor vormsel en EK (jaarplanning, speeldata,  

    gezongen liederen) 

 > met de zangleider van dienst (Mieke) 

 > met het parochiesecretariaat (bv. voor reservatie kerk voor repetitie)   

 > met de bandleden (via Whatsapp en mail) 

• De intentie hebben om de band gedurende meerdere jaren te begeleiden 

Voor vragen mag je steeds contact opnemen met Lieven. 

(Lieven.Vergauwen@bimsem.be) 

Ben jij de volgende begeleider? 

http://musicnotes.com/
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Vreemde stoel in de bijt... 

 

 

Wie regelmatig in onze kerk komt zal misschien opgemerkt hebben dat er sinds kort enkele 

stoelen staan die er anders uitzien dan de gewone kerkstoelen.  

 

Om tegemoet te komen aan  

de vraag naar comfortabele  

zitgelegenheid hebben we acht 

nieuwe stoelen met armleunin-

gen aangekocht.  

Deze staan verspreid over de 

verschillende zones in de kerk, 

om zoveel mogelijk mensen 

hiervan gebruik te laten maken. 

Zo nodig kunnen deze stoelen in 

de toekomst nog verplaatst  

worden. 

 

Uiteraard was het niet mogelijk 

om alle stoelen te vervangen. 

We hopen alvast dat dit een 

hulp is voor wie dit echt nodig 

heeft. En als er de ene week 

niet voldoende vrije stoelen 

zijn, dan is er misschien de  

volgende week wel kans om  

hier gebruik van te maken.  

 

Gelukkig is er elke week  

een viering… 

IN DE KERK 
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BEZINNING 

 

Opdracht van het licht 

 

Zonlicht, 

nu nog gebroken 

door teer geweven winterrag, 

witberijpt, 

voor even eeuwig en als kristal. 

 

In een nog niet ontloken boom 

verleidt de terugkeer van de prille klaarte 

tot – aarzelend, onvast – een eerste vinkenslag. 

 

Is dit de dag van Simeon ? 

Die oud, maar slechts van jaren, 

een godsspraak heeft gekregen 

en nu, zijn Heiland – Licht en Tegenspraak – aan-
schouwend, 

niets anders vraagt dan in geruste vrede  

naar zijn Schepper terug te mogen gaan, 

die ’t al behoedt, behoudt. 

 

Luk Draye 
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wo 1  

     

do 2 Lichtmis 

      

vr 3  

     

za 4  

     

zo 5 
10u: Eucharistieviering // herdenkings-
viering 

    Drankje na de viering // pastorie 

ma 6  

      

di 7  

     

wo 8  

     

do 9   

     

vr 10   

      

za 11 10u-12u: Catechese E.C. 

    14u-17u: Vormselactiviteit // Kraal/Doren 

zo 12 
10u: Woordviering met koor ‘Dames en 
Heren’ uit Erps-Kwerps 

      

ma 13   

     

di 14  

     

wo 15  

     

KALENDER—februari 

do 16   

     

vr 17  

     

za 18  

     

zo 19 10u: Eucharistieviering  

      

ma 20  

     

di 21  

     

wo 22  

     

do 23   

      

vr 24  

     

za 25  

    

zo 26 10u: Woordviering  

    

ma 27  

     

di 28  

    




