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NIEUWSBRIEF 

nr 162—februari 2023 

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Herent 

Al kleine knoppen aan de bomen, te vroeg door het zachte weer, 

van dat alles mag ik genieten, de stilte, de rust, de hele sfeer. 
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EERSTE COMMUNIE 

Breken en delen 

Op zaterdag 11 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. We stonden stil bij het thema “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.  
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     EERSTE COMMUNIE 

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 eerstecommunieviering.  

Het was een fijne voormiddag. We kijken al uit 

naar de volgende bijeenkomsten op zaterdag 11 

maart (broederlijk delen) en zondag 26 maart. 
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VORMSEL 

De gezichten van God 

In de activiteit van 11 februari 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? 

Waar kon deze activiteit beter doorgaan dan in de kerk zelf?  

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 ’23 Pagina  5 

 

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 oefenden we de liedjes voor de viering van 19 maart. In kleine groepjes maakten 

we samen de voorbeden voor deze viering. 

We keken naar 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!  

De jongeren kregen ook een creatieve verwerking als opdracht mee naar huis.  

Maak, met behulp van gerichte vragen, 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.  

Na een kort, ontspannend moment waarin we elkaar nog beter leerden kennen, was het 

weer tijd om onze mascotte tevoorschijn te halen. 

Deze maand was de slogan: 

‘Wat lijkt jou de grootste tijdverspilling?’  

‘Jezelf met anderen vergelijken,’ zei de mol. 

Daarom werd de zin: Ik ben trots op mezelf omdat…. heel persoonlijk aangevuld en wie 

wilde mocht dit, gesteund door het molletje, vertellen in de groep. 

Het was weer een fijne, zinvolle samenkomst. De volgende activiteit vieren we samen 

met de hele familie en de parochiegemeenschap. In de viering van 19 maart geven de  

vormelingen hun naam op en krijgen ze hun vormselkruisje. 

https://www.youtube.com/watch?v=y9N8OXkN0Rk
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KINDERACTIVITEIT 

Ik heb/ben een vriend 

Terwijl de volwassenen in de kerk genoten van de viering op 12 februari, kwam een 

groepje kinderen samen in de pastorie. 

Na een korte kennismaking en vertellen over onze vriendjes, luisterden we naar het 

mooie verhaal ‘Kleine Bever en de echo’. 

Kleine Bever ging op zoek naar het vriendje aan de overkant van het meer dat net als hij 

geen vriendjes had. Onderweg kwam hij andere dieren tegen die ook wel een vriendje 

wilden. Zo kwamen ze met een volle boot aan de overkant van het meer en ontdekten 

daar dat het de echo was die eenzaam was. Kleine Bever zijn eenzaamheid was onder-

tussen opgelost, hij had ineens een heleboel vriendjes.  

 

We speelden ook ‘echo’. Niet altijd gemakkelijk. Soms werd er heel spontaan geant-

woord op de vraag die gesteld werd in plaats van echo te zijn. 
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Dan gingen we aan het werk. Iedereen maakte een klein kunstwerk van een kindje.  

Deze vormden samen een lange vriendenketting. 

KINDERACTIVITEIT 

We sloten af met de alom bekende vriendenkreet en het lied ‘vrolijke vrienden’. 

Het was een geslaagde activiteit. Wij kijken al uit naar Palmzondag, dan is er weer een 

activiteit in de pastorie. 
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BERICHTEN 

Net gemist  
(op elke 1ste zondag) 

Een warme oproep om na de 

viering van zondag 5 maart 

nog wat na te blijven voor een 

drankje en een babbel in de 

pastorie.   

Van harte welkom! 

kinderactiviteit 

Er zijn weer een reeks activiteiten gepland 

voor jonge gezinnen en kinderen. 

Op de volgende pagina vind je  

alvast meer informatie. 

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 parochie-

secretariaat via  

parochieherent@skynet.be . 

Een papieren versie van de 

nieuwsbrief ligt in het kerk-

portaal, ter inzage. 

Muzikaal aangelegd? 

We verwelkomen graag vrijwilligers 

die een rol willen opnemen als 

zangleider of organist. Ook voor de 

sjaloomband hebben we een vaca-

ture. Daarover lees je meer verder 

in de nieuwsbrief. Aarzel niet het 

secretariaat te contacteren mocht 

je interesse hebben of meer infor-

matie willen. 

grote kerkpoets 

Op vrijdag 31 maart van 14u tot 17u willen we 

een grote poetsbeurt geven aan onze kerk. Wie wil 

mag zeker een handje toesteken. Breng gerust zelf 

wat materiaal mee (borstel, vod, ragebol …). 

Alvast bedankt voor je hulp! 

mailto:parochieherent@skynet.be
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VOOR JONGE GEZINNEN 

Beste jonge gezinnen 

 

Veertigdagentijd 

Tijdens elke gewone zondagsviering is er  

een klein doe-moment voor de kinderen. 

 

Kinderactiviteit 2 april 

Op 2 april luisteren de kinderen tussen 3 en 10 jaar tijdens de viering  

van 10 uur in de pastorie naar het verhaal van palmzondag.  

We leren een aangepast lied en als er tijd is  

gaan we ook nog creatief aan het werk.  

We sluiten met de kinderen aan in de viering. 

 

Graag inschrijven voor deze activiteit tegen 29 maart 

(mieke.vandeneeden@gmail.com). 

 

Themaviering voor de vormelingen 

Op zondag 19 maart staan de vormelingen in de kijker,  

maar iedereen is welkom in deze kindvriendelijke viering. 

 

Groetjes en graag tot dan! 

geZINin 

mailto:mieke.vandeneeden@gmail.com
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VASTEN 

VASTENPERIODE….de 25% - REVOLUTIE!   

een tijd van inkeer en bezinning 

Houden we het vol?  

Mondige pessimisten en klimaatsceptici ontnemen ons weleens de motivatie om ons 

gedrag aan te passen. 

Maar dan is daar Broederlijk Delen met de 25%-revolutie. Een vreedzame revolutie 

die streeft naar systeemverandering met delen en herverdelen als strijdwapens.  

Een activistische beweging die solidariteit en soberheid hoog in het vaandel draagt en 

medestanders zoekt, minstens 25%. De eerste minderheidsrevolutie ook, want met 

25% kunnen we het 100% anders doen. 

 

Het centrale symbool in onze kerk tijdens de vasten 

 

Het 25%-revolutie-teken staat centraal als symbool in de liturgie. Op een visuele 

manier willen we het concept van de 25%-revolutie duidelijk maken. Het woorden-

boek beschrijft ‘revolutie’ als ‘algehele ommekeer’ of ‘omwenteling’. Dat willen we 

doen! Als we in de kerk samenkomen, doen we eigenlijk al waarvan we dromen:  

gemeenschap vormen, luisteren, brood breken en leven delen. Net omdat we dat 

doen, ‘zijn’ we al deel van de 25%. We maken tijd, stappen uit de ratrace van werken 

en consumeren. Van ‘denken aan procenten en wat het ons opbrengt’, schakelen we 

om naar ‘aandacht voor een andere levensstijl en voor die mensen die hier bij ons en 

veraf uit de boot vallen’. 

  

Door bij de start van elke viering het %-teken dat symbool staat voor winstbejag naar 

het deelteken te draaien, roepen we in één krachtig beeld op om te delen en te  

herverdelen. 

 

Een 25% - puzzel 

 

Met de ‘eindeloze’ 25%-puzzel willen we aantonen dat mensen al deel uitmaken van 

de 25%-revolutie. Zo tonen we gedurende de vasten dat de groep mensen die een  

andere, betere wereld willen wel degelijk bestaat. En vooral dat we – misschien  

zonder het te weten – al in verbinding staan met elkaar. 
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Hoe willen we dat in onze vieringen gestalte geven? 

 

Onze Paasboom, al vele jaren een vertrouwd beeld tijdens de vasten, wordt 

klaargezet. Eerst nog met “kale” takken maar naarmate we Pasen naderen 

krijgen deze takken prachtige knoppen en blaadjes! 

 

Op onze “schildersezel” hangen we elke week een nieuwe affiche met de titel 

die telkens aansluit bij de inhoud van de lezingen van die week. 

 

Bij het begin van elke viering draaien we het “ %-teken” een kwartdraai verder 

tot het “deel-teken”. 

 

Voor de volwassenen geven we op het einde van elke vastenviering een puzzel-

stuk mee met een vraag opgeschreven die een verband houdt met de lezingen 

van de volgende week. We vragen om er thuis eens over na te denken en de 

vraag voor jezelf te beantwoorden. 

 

De volgende zondag mag het ingevulde puzzelstuk terug meegebracht worden , 

we leggen ze bij de offergave en na de viering hangen we ze in onze Paas-

boom. 

 

De kinderen krijgen tijdens de communie ook een puzzelstuk met een hart in 

het midden dat ze mogen kleuren of versieren met een geschreven wens. 

 

Omdat alle puzzelstukken dezelfde vorm hebben, kunnen we er een grote puzzel 

mee maken die week na week groeit. 

 

Zo maken we verbinding en sluiten we bij elkaar aan. 

 

 

We willen jullie warm welkom heten in onze vastenvieringen om samen op weg 

te gaan naar Pasen!! 

VASTEN 
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De kinderen krijgen tijdens 

de communie ook een puz-

zelstuk met een hart in het 

midden dat ze mogen kleu-

ren of versieren met een 

geschreven wens. 

Voor de volwassenen geven we op het einde van elke vastenviering een 

puzzelstuk mee met een vraag opgeschreven die een verband houdt met 

de lezingen van de volgende week. We vragen om er thuis eens over na te 

denken en de vraag voor jezelf te beantwoorden. 

VASTEN 
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Ben jij de volgende begeleider? 

In Herent loopt een lange traditie waarbij de jeugdvieringen opgeluisterd worden door 

een jongerenband o.l.v. een volwassen muzikant die zich hiervoor wil engageren.  

Lieven Vergauwen heeft deze opdracht destijds met veel enthousiasme en gedreven-

heid op zich genomen, maar op het einde van dit werkjaar komt er een einde aan dit 

jarenlange en gewaardeerde engagement. Vandaar onze oproep voor een opvolger. 

 

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  

 > 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 

SJALOOMBAND 

Voor vragen mag je steeds contact opnemen met Lieven. 

(Lieven.Vergauwen@bimsem.be) 

http://musicnotes.com/
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BEZINNING 

Als alles in je leven zo evident en normaal is geworden 

dan wordt het tijd om te vasten. 

Vasten wordt dan een loskomen uit dat alledaagse ritme 

en terug gaan naar de hartslag van het leven. 

Vasten wordt dan een loslaten van aangeprezen levenswijzen 

en weer voelen waar het op aan komt. 

Vasten wordt dan een loswringen uit gedwongen contacten 

en vriendschappen sluiten die het hart raken. 

Vasten wordt dan een losmaken uit een god-vreemde wereld 

en hem zien in mensen om je heen. 

40 dagen vasten doet ons weer verrijzen tot echt mens. 

 

Antoon Vandeputte 
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wo 1  

    

do 2  

      

vr 3  

     

za 4  

     

zo 5 10u: Eucharistieviering/herdenkingsviering 

    Drankje na de viering // pastorie 

ma 6  

      

di 7  

     

wo 8  

     

do 9   

     

vr 10   

      

za 11  

     

zo 12 10u: Woordviering  

      

ma 13   

     

di 14  

     

wo 15  

     

KALENDER—maart 

do 16   

     

vr 17  

     

za 18  

     

zo 19 10u: Gezinsviering 

    
11u-12u30:  Gezinsactiviteit vormelingen  

// Kraal 

ma 20  

     

di 21  

     

wo 22  

     

do 23   

      

vr 24  

     

za 25  

    

zo 26 10u: Eucharistieviering  

    

ma 27  

     

di 28  

    

wo 29  

     

do 30   

      

vr 31  

    14u-17u: grote poetsbeurt kerk  




