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‘Ze zien me niet eens staan.’ De er-
varing van niet gezien worden, is 
een ervaring van niet gekend wor-
den in wie en hoe je bent. Gekend 
worden vraagt om gezien te wor-
den. En andersom iemand willen 
leren kennen, is iemand willen 
zien. Onze blik bepaalt wat we 
zien. De moeilijkheden van van-
daag, angst voor de toekomst of 
pijn uit het verleden, kunnen onze 
blik vertroebelen. Een snelle blik 
in de kerststal ziet een alledaags 
onderkomen, een vader, een 
moeder, een kind. Mensen die er 
het beste van proberen te maken.
Met Kerstmis worden we uitge-
nodigd, of sterker: we worden 
onderbroken, weggeroepen uit 
waar we mee bezig zijn. Waar je 
ook bent, wat je ook moet doen, 
neem even de tijd om zelf, alleen, 
te kijken in de kerststal. Kom kij-
ken naar het Kind dat is geboren.

En wat als ons hart hierin niet 
mee kan komen? De engel zegt 
niet:, ,Doe vrolijk”. De engel zegt:, 
,Kom kijken hoe God de hemel 
heeft verlaten en als kind gebo-
ren wordt, hoe God naar ons om 
ziet”. God ziet je staan. Dat is het 
goede nieuws. De engel wil ons 
net als de herders in beweging 
brengen. 
Op weg naar dat Kind. Om niet 
in onze eigen wereld te blijven en 
te blijven hangen in onze moede-
loosheid. Kom en zie met eigen 
ogen. Doe het eens letterlijk, bij 
de kerststal thuis, of een kerst-
stal afgebeeld op een kaart of al 
lezend in het kerstverhaal. Laat 
je ogen op de beelden rusten. Ik 
vraag me af… wat jij ziet.

Namens het Pastoraal Team: 
Zalig Kerstmis!

Pastor Edith Hertog

Vicaris Paul Verbeek, pastor Edith Hertog en de 
vormelingen. (deze foto: Jacomijn Dijkers)

Gezinskerk: Het geschenk 
van het zand.

Bisschoppencampagne 
Vierkerstmis.nl.

Terugblik Gezinskerk 15 november

Terugblik vormselviering 2020: Iemand die je helptVieringen rondom Kerstmis

Bisschoppencampagne Vierkerstmis.nl

Wil jij een engel zijn?

Bezichtiging kerststal Laurentiuskerk

Al aangemeld voor de Eerste Communie?

Pauluskinderen

Activiteiten 100 jaar Laurentiuskerk

Familieberichten

Overleden:
09 november Bert de Kok, echt-
genoot van Fernanda van Don-
gen, 85 jaar

25 november Annie Hooijmaij-
ers, weduwe van Bert Houtepen, 
77 jaar

30 november Fien Koyen, wedu-
we van Jos Trommelen, 89 jaar

Uw parochie als goede doel

Zie, ik verkondig u een blijde boodschap

Het geschenk van het zand
In de Gezinskerk vertellen we 
sommige Bijbelverhalen met be-
hulp van de woestijnzak. Deze 
keer het verhaal over de balling-

schap, over…, tja, over wat? Er is 
zo veel te ontdekken in een ver-
haal, iedere keer iets anders en 
altijd verrassend.
We zitten klaar voor het verhaal. 
De woestijnzak gaat open. Voor 
sommigen helemaal nieuw:, 
,Wat is dat?’’ Anderen zijn er al 
mee vertrouwd. Het zand van de 
woestijn dat steeds weer veran-
dert en beweegt. Het zand dat 
iedere beweging van je handen 
volgt.
Na afloop is het zand voor ie-
mand een beeld geworden voor 
hoe Jezus is:, ,Jezus is als het zand 
dat met je mee beweegt’’.

Dit jaar zijn er in de Laurentius-
kerk vier vieringen op vier dagen 
gepland met Kerstmis:

Donderdag 24 december
21.00 uur Eucharistieviering (he-
laas al vol)

Vrijdag 25 december
10.30 uur Eucharistieviering (he-
laas al vol)

Zaterdag 26 december
10.30 uur Viering van Woord en 
Communie

Zondag 27 december
10.30 uur Viering van Woord en 
Communie

Voor Nieuwjaarsdag is er een 
viering op vrijdag 1 januari om 
10.30 uur. Dat is een Viering van 
Woord en Communie. Maximaal 
30 mensen kunnen zich aanmel-
den voor een van deze kerstvie-
ringen bij het parochiesecretari-
aat, telefoonnummer 312561 of via 
e-mail info@parochiedongen.nl. 
Uiteraard kunt u zich ook voor de 
nieuwjaarsviering aanmelden.

De Nederlandse Bisschoppen 
hebben op vrijdag 27 november 
de website Vierkerstmis.nl ge-
lanceerd.  Hiermee nodigen ze 
alle gelovigen van harte uit om 
Kerstmis te vieren. Ze beseffen 
dat er mogelijk niet voor alle be-
langstellenden plaats zal zijn in de 
kerstvieringen en roepen dan ook 
iedereen die geen plek kan reser-
veren op om thuis mee te vieren. 
Dat kan via de Eucharistieviering 
van de KRO-NCRV op NPO2. Op 
de campagnewebsite Vierkerst-
mis.nl komt onder meer een alge-
meen liturgieboekje beschikbaar. 
Ook kan een doeboekje worden 
gedownload waarmee gezinnen 
thuis mee kunnen vieren. 

Nee? Ga dan deze week nog naar 
de website van de parochie en 
meld uw kind aan voor de voor-
bereiding op de Eerste Commu-
nie. Graag ontvangen wij uw aan-
melding vóór 12 december. Alle 
informatie over de voorbereiding 
ontvangt u voor Kerstmis.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met 
Edith Hertog, telefoon: 06-
10-633371, e-mail: ehertog@
parochieheiligegeest.nl
of met de werkgroep Eerste Com-
munie, e-mail: communie@paro-
chiedongen.nl.

SOS Pauluskinderen is al 43 jaar 
een begrip in Dongen, maar de or-
ganisatie heeft nu laten weten dat 
er dit jaar in december helaas geen 
extra actie is. 
Knutselwerkjes kunnen niet wor-
den verkocht aangezien de knut-
selgroep is gestopt. De donatie-
gelden die binnen komen worden 
wel overgemaakt naar de SOS Pau-
luskinderen Chili.

Achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan het activiteitenpro-
gramma voor het eeuwfeest van 
de Laurentiuskerk. Het programma 
begon op 19 en 20 september met 
twee Oogstdankvieringen. Hoe-
wel diverse activiteiten in verband 

met COVID19-beperkingen niet 
door kunnen gaan, staan er toch 
nog bijzondere festiviteiten op de 
agenda. We hopen het feestjaar 
op 26 september 2021 te kunnen 
afsluiten met de Missa Solemnis en 
een aansluitend gezellig samenzijn.

Met hun brandende doopkaars 
in de hand kwamen in de Maria 
Magdalenakerk in Rijen op 27 no-
vember drie jonge mensen naar 
voren. Zo’n tien, elf jaar geleden 
hielden hun ouders hen ten 
doop, nu stonden zij daar zelf 
rechtop en spraken hun vertrou-
wen in God uit. In een intieme 
viering waren hun families getuige 
van hun Vormsel.
In een hartverwarmende ge-
tuigenis vertelden Gijs, Elise en 
Bram wie Jezus voor hen is. En-
kele woorden hieruit: een heel 
aardig en goed persoon, iemand 
die andere mensen troost als ze 
verdrietig zijn, die helpt wat ze 
ook gedaan hebben en heeft ge-
streden dat ook de armen blij zijn, 
die met je meebeweegt, bij wie ik 

mijn verhaal kwijt kan, hij voelt als 
een vriend. 
Vormheer Paul Verbeek ging in 
op hun getuigenis en wat ze de 
avond ervoor hadden verteld 
over de voorbereiding en waar-
om ze gevormd wilden worden.
De vormelingen hadden gezocht 
naar organisaties die laten zien 
hoe Jezus helpt. 
Eén organisatie sprong eruit en 
was gekozen als collectedoel: 
Motorcycle Support Nederland, 
een stichting die met o.a. repara-
tiewerkplaatsen voor motoren, 
brommers en scooters mensen 
helpt met leren werken. Ter her-
innering ontvingen Gijs, Elise en 
Bram de vriendschapsicoon van 
Taize. Van harte gefeliciteerd met 
jullie keuze voor Jezus. 

De Laurentiuskerk zal in de tijd 
rond Kerst en Oud en Nieuw ex-
tra open zijn voor een bezoek aan 
de grote kerststal. De kerststal is 
te bezichtigen op 20, 24, 25, 26 en 
27 december 2020 en op 1, 2 en 3 
januari 2021. De kerk is alle dagen 
open van 14.00 tot 16.00 uur.
In verband met de coronamaat-

regelen is het van belang dat 
bezoekers rekening houden met 
elkaar, dus: Houd minimaal 1,5 
meter afstand. 
Ook verzoeken wij u in de kerk, 
als u rond loopt, een mondkapje 
te dragen. Er is een éénrichtings-
route zodat u veilig de kerk kunt 
bezoeken.

Dit jaar is er geen familieviering 
met Kerstmis. Toch kunnen kin-
deren naar de kerk komen. Op de 
website van de parochie vind je 
een tekening van een engel. Kleur 
en versier de engel en breng deze 
engel naar de kerk op woensdag 
23 december. De deuren van de 
Laurentiuskerk staan tussen 15.00 
en 16.00 uur open. Dan kun je ook 

naar de kerststal kijken. De enge-
len geven we aan de mensen die 
naar de kerstvieringen komen. Zij 
zullen de engel weer aan iemand 
doorgeven met een kerstwens 
erbij. Zo zal jouw engel iemand 
anders weer blij maken. Kijk op 
www.parochiedongen.nl voor 
een engel of… maak je eigen en-
gel.

Veel mensen denken erover na wat 
er na hun overlijden met hun be-
zittingen moet gebeuren. Dit is be-
grijpelijk. Het is een geruststellende 
gedachte, dat uw bezittingen na 
overlijden een bestemming krijgen, 
die past bij uw persoonlijke over-
tuigingen. U wilt uw bezittingen 
wellicht nalaten aan familieleden, 
andere dierbaren en goede doelen. 
Een van die goede doelen kan uw 
parochie zijn. U kunt uw parochie 
op twee manieren in uw testament 
opnemen; in de vorm van een le-
gaat of door een erfstelling. Meer 
informatie hierover vindt u op de 
website www.parochiedongen.nl 
onder het menu Informatie. Vervol-
gens kiest u daar onder Financiën 
voor Erfstellingen en Legaten. 

Weet u dat…
• pastor Rob van Uden op don-

derdag 10 december al 25 jaar 
diaken is? Een bijzondere mijl-
paal. Op zondag 13 december 
is er een feestelijke viering in de 
Laurentiuskerk in Dongen met 
maar 30 bezoekers. Er komt 
een interview in Weekblad Gil-

ze & Rijen en in Weekblad Don-
gen. Een felicitatie sturen mag 
natuurlijk. 

• aan organist/dirigent Frans Bul-
lens het Ereteken voor Bijzon-
dere verdiensten van de Grego-
riusvereniging is uitgereikt? Hij 
ontving deze onderscheiding 
voor zijn 40-jarig jubileum. 

• de Actie Kerkbalans tot en met 
30 november € 96923,-- heeft 
opgebracht? Met een streefbe-
drag van € 100.000,-- is er nog € 
3077,-- te gaan. 97 procent van 
de begroting is binnen. Volhou-
den zo! Een eindspurt zou nog 
erg mooi zijn. 

• de door kinderen in te kleuren 
afbeelding van de engel op de 
website staat?

• u iedere week een nieuwe Pas-
torale Brief kunt vinden op de 
website?

• u meer informatie over bo-
venstaande onderwerpen en 
ander parochienieuws kunt 
vinden op www.parochiedon-
gen.nl?
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Geen repetities
Door het virus repeteren de man-
nen van het Dongens Mannen-
koor al vanaf begin maart 2020 
niet meer bij de Gouden Leeuw. 
Geen vrije keuze van de leden en 
de dirigent van het koor, maar 
een oplegde maatregel van de 
regering. De mannenstemmen 
zijn stil.

Hoopvol
Doordat de repetities niet door 

konden gaan, lagen ook de voor-
bereidingen voor de viering van 
het vijftigjarig jubileum, in 2021 
stil. 
Er stond al een aantal mooie acti-
viteiten op het programma. Ook 
hier is een streep door gezet.
Het bestuur van het Dongens 
Mannenkoor heeft daarom be-
sloten de viering van het jubile-
umjaar uit te stellen tot 2022. Ho-
pelijk kan het koor dan weer van 
zich laten horen.

Bestuur, leden en dirigent van het 
Dongens Mannenkoor hopen dat 
de repetities in 2021 weer kunnen 
starten. Zo kan het koor zich dan 
alsnog gaan voorbereiden op, 
misschien, een aantal concerten 
in 2021, maar in ieder geval op het 
houden van twee Kerstconcer-
ten. Ook kan het koor zich dan 
toeleggen op de jubileumactivi-
teiten in 2022.

Tot die tijd klinkt er helaas geen 
muziek bij het Dongens Man-
nenkoor. Toch willen bestuur, le-
den en dirigent iedereen die het 
Dongens Mannenkoor een warm 
hart toedraagt, een warme Kerst 
toewensen. En daarna, als het 
meezit, een mooi 2021. Een jaar, 
waarin het Dongens Mannenkoor 
weer van zich laat horen!

Helaas zijn er dit jaar geen Kerstconcerten te horen en te zien 
van het Dongens Mannenkoor. Het vervelende virus doorbreekt 
de jarenlange traditie van dit bijna vijftigjarige koor. Elk jaar, in 
de week vóór Kerst, waren er concerten. Op woensdagavond in 
de Kapel van de Zusters Franciscanessen, op vrijdagavond in de 
Hervormde Kerk. Dit jaar blijft het op deze twee avonden stil. 
Het Dongens Mannenkoor hoopt volgend jaar weer, als vanouds, 
twee Kerstconcerten te kunnen geven. 

In 2021 laat het koor van zich horen!
DIT JAAR GEEN KERSTCONCERTEN VAN HET DONGENS MANNENKOOR

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuurontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuurontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur


