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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Familieberichten

Gedoopt:
07 februari 2021 Jake Emmen
07 februari 2021 Nikki Timmer-
mans

Wereldgebedsdag: ’Cycloon PAM II’ van Juliette Pita.

Vastenactie 2021: Patrick uit Zambia werkt aan zijn toekomst.

Carnaval: Pinneke 2021.

Carnaval 2021
I

k verlang naar de gezellige winterdagen
van Carnaval;
het feest dat mensen samenbrengt:
vrienden en vriendinnen
die elkaar vinden in een vrolijke voorbereiding.
Een feest voor iedereen
die het leven vieren wil
en uitziet naar kleurrijke ontmoetingen
met oude bekenden,
om ook nieuwe contacten aan te gaan
in een sfeer van ongedwongenheid:
iedereen gelijk.
Het spontaan samenzijn van mensen
lijkt na een jaar van crisis
ineens heel ver weg.
Het verlangen naar elkaar 
dat ons ieder jaar met carnaval
zo plezierig samenbracht
leeft als nooit tevoren.
Mensen willen bij elkaar zijn
willen elkaar opzoeken
om elkaar te motiveren,
te stimuleren,
om de band met elkaar te bevestigen
en nieuwe energie te wekken.
Om in de toekomst
opnieuw samen Carnaval te kunnen vieren
trekken we ons dit jaar terug
in ons eigen huis.
Ons verlangen naar elkaar vraagt dit jaar
een andere manier van leven
waarin het verlangen nog sterker wordt dan ooit tevoren.
Samen het geduld en de discipline opbrengen
maakt wat haast onmogelijk lijkt
tot een nieuwe realiteit.
Uit respect voor elkaar
is Carnaval stil dit jaar
maar na Vastenavond
begint wel de Veertigdagentijd
die ons uitnodigt 
om onszelf te hervinden
in deze wereld,
in deze tijd,
met al haar vragen,
naar zin
en eeuwige werkelijkheid.

Pastor Joost de Bont

Carnavalsviering: We doen wè we kanne

Aswoensdag

Meditatieve vieringen

Veertig dagen van verbinding

Vastenactie 2021 – Werken aan je toekomst

Wat doet Vastenactie?

Wereldgebedsdag 2021: Rotsvast

De afgelopen maanden is er vol-
op overleg geweest tussen de 
parochie en de carnavalsstichting 
om tot een mooie online carna-
valsviering te komen. De plannen 
waren al in een vergevorderd sta-
dium toen Stichting de Peeënste-
kers zich moest terugtrekken. De 
kosten gingen het budget van dit 
jaar ver te boven en er moest een 
beperkter programma worden 
samengesteld. Wat de kerkelijke 
bijdrage betreft: die blijft beperkt 
tot een kort interview met mij op 
zondag 14 februari om 12.10 uur. 
Toch houd ik er ook iets moois 
aan over. Opnieuw bleek hoe leuk 
het is om als carnavalsstichting en 
parochie elkaar op te zoeken en 
te proberen om samen iets moois 
weg te zetten. Opnieuw bleek 
dat er veel wederzijds respect is 

en daarmee hebben we toch ge-
werkt aan een goede basis voor 
Carnaval 2021.
Rob van Uden, diaken

Aswoensdag zal zonder aanwe-
zige kerkgangers zijn en via een 
livestream worden uitgezonden. 
Omdat we als parochianen onze 
betrokkenheid op elkaar en op 
Jezus Christus willen vasthouden, 
nodigen we u uit om op woens-
dag 17 februari tussen 14.00 en 
16.00 uur uw palmtakje(s) in te 
leveren in de Laurentiuskerk.
Tijdens de livestream van de As-
woensdagviering zullen we de 

ingeleverde palmtakjes verbran-
den. De as kunnen we natuurlijk 
niet bij iedereen opleggen, maar 
in de viering leggen we nadruk 
op gebed en inkeer om de eigen 
betekenis van Aswoensdag zo 
goed mogelijk tot zijn recht te la-
ten komen.

De viering begint op woensdag 
17 februari om 19.00 uur in de 
Maria Magdalenakerk in Rijen. 

Tijdens de Veertigdagentijd zul-
len we op de woensdagavonden 
korte meditatieve vieringen aan-
bieden. De vieringen dragen het 
thema ’Voor de verandering’. We 
bieden u deze vieringen aan als 
een hulpmiddel om tot inkeer te 
komen en om toe te leven naar 
Pasen. De leden van het Pasto-
raal Team zullen om beurten 

voorgaan in de diverse kerken van 
het samenwerkingsverband. De 
livestreams van de vieringen be-
ginnen elke woensdag om 19.00 
uur. Via de Pastorale Brief en via 
de website van de parochie kunt 
u inloggen. Ontvangt u nog geen 
Pastorale Brief, geef het door via 
het secretariaat: info@parochie-
dongen.nl.

Woensdag 24 februari, 19.00 uur, Maria Magdalenakerk Rijen, livestream
Woensdag 3 maart, 19.00 uur, Annakerk Molenschot, livestream
Woensdag 10 maart, 19.00 uur, Laurentiuskerk Dongen, livestream
Woensdag 17 maart, 19.00 uur, Maria Magdalenakerk Rijen, livestream
Woensdag 24 maart, 19.00 uur, Annakerk Molenschot, livestream

Tijdens de Veertigdagentijd ho-
ren we teksten die vertellen over 
Gods verbond met mensen en 
over de verbondenheid van men-
sen met elkaar. Steeds opnieuw 
spelen deze teksten zich af op het 
grensgebied van dood en leven; 
bijvoorbeeld de teksten over de 
zondvloed, over de beproeving 
van Abraham als hij zijn zoon 
moet offeren en over de Tien Ge-
boden in de Woestijn. In het Evan-
gelie horen we hoe Jezus Christus 
een nieuwe dynamiek geeft aan 
Gods verbond met zijn mensen:
allerlei grenzen tussen mensen 
worden ongedaan gemaakt.
Juist in deze tijden van afstand 

merken we hoe belangrijk de ver-
bondenheid met andere mensen 
is. Een mens is niet enkel individu. 
Wij zijn wezenlijk gemeenschaps-
wezens. Deze wederkerigheid 
van het menselijk leven kunnen 
we ook herkennen in onze ver-
houding met God en met de 
Schepping. Ons hele bestaan is 
van deze wederkerigheid door-
trokken.
Vastentijd, Vastenactie, de Eu-
charistie en de andere vieringen 
willen mensen verbinden, met 
elkaar en met God. Met deze in-
zet heeft de liturgiegroep gewerkt 
aan de liturgie van de komende 
weken. 

Vrijdag 5 maart is een dag waarop 
gebed de wereld rond gaat om we-
reldwijd te delen in elkaars hoop en 
zorg, vreugde en verdriet. Dit jaar 
reiken vrouwen uit Vanuatu ons de 
woorden hiervoor aan. Op deze ei-
landengroep in de Stille Zuidzee zijn 
regelmatig orkanen, aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen en vloedgol-
ven vanuit de oceaan. En de stijging 
van de zeespiegel bedreigt het le-
ven op de eilanden. Hoe paradij-
selijk de foto’s van Vanuatu er ook 
uitzien, samen leven in vrede is hier 
niet vanzelfsprekend.
Als geen ander weten de vrouwen 
uit Vanuatu dat ook vaste grond 
onder je voeten geen vanzelfspre-

kendheid is. 
Zij stellen ons de vraag: waarop 
bouw je je leven? Wat is de dragen-
de grond van jouw bestaan? Durf 
je rotsvast te vertrouwen op Gods 
woorden van liefde? 
In de viering van zondag 7 maart zal 
het gebed vanuit Vanuatu klinken.
Een kleine impressie van Vanuatu 
vind je hier: https://www.wwdp.org.
uk/wp-content/uploads/2021/01/
Vanuatu-Country-Background-Vi-
deo-for-WDP-2021.mp4?_=1
Kijk en luister naar het verhaal 
achter het schilderij ‘Cycloon PAM 
II’ van Juliette Pita uit Vanuatu: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=V8vhWlkY8vY

Vastenactie is een jaarlijkse cam-
pagne van de Katholieke kerk 
waarbij geld wordt ingezameld 
voor mensen in nood. Dit jaar 
staat de Vastenactie-campagne in 
het teken van beroepsonderwijs 
en ondernemerschap in ontwik-
kelingslanden. 
De afgelopen drie jaar volgden al 
meer dan vierduizend mensen 
een beroepsopleiding met hulp 
van Vastenactie en kregen meer 
dan tienduizend jongeren onder-
wijs. Tijdens de Vastenactie-cam-
pagne 2021 willen we nog meer 
mensen helpen een zelfstandig 
bestaan op te bouwen, zodat ze 
voor zichzelf en hun familie kun-

nen zorgen én een rol kunnen 
spelen in hun gemeenschap. 
Een beter leven dankzij goed on-
derwijs
Gebrek aan scholing is een be-
langrijke oorzaak van werkloos-
heid en armoede. Een (beroeps-)
opleiding kan daar verandering in 
brengen en de kans op een goede 
baan vergroten. Wie een redelijk 
inkomen verdient, hoeft zich geen 
zorgen te maken over maaltijden 
of een dak boven het hoofd. Dat 
biedt ruimte om na te denken 
over de toekomst en actief deel te 
nemen aan de samenleving. Het 
maakt mensen dus economisch 
en maatschappelijk sterker. 

In 2021 helpt zij wereldwijd pro-
jecten die toegang bieden tot on-
derwijs en ondersteuning geven 
bij het opstarten van een eigen 
onderneming. Op www.vasten-
actie.nl leest u meer over deze 
projecten. Help Vastenactie de 
projecten te ondersteunen. 

Doneer aan Vastenactie: NL21 
INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vaste-
nactie, Den Haag.

In onze parochie schenken we 
uiteraard ook aandacht aan deze 
actie. Op de volgende Parochie-
pagina leest u daar meer over.

Weet u dat…

• u vieringen via de live stream 
kunt volgen? U vindt de link 
op de website van de paro-
chie.

• u zich kunt abonneren op de 
Pastorale Brieven die weke-
lijks op de website verschij-
nen? U ontvangt de brieven 
dan via e-mail.

• de Actie Kerkbalans tot en 
met 31 januari € 26.316,-- 
heeft opgebracht? Het is 
een mooie start van het 
streefbedrag van € 92.000,-
-. Doet u ook mee?

• teamassistente Els Dikmans 
met prepensioen is gegaan? 
Elders in dit weekblad kunt 
u een uitgebreid interview 
met haar lezen.

• de taken van Els wor-
den overgenomen door 
teamondersteuners? Het 
nieuwe contactadres is 
teamondersteuner@paro-
chiedongen.nl. 

• u meer informatie over bo-
venstaande onderwerpen 
en ander parochienieuws 
kunt vinden op www.paro-
chiedongen.nl?

Geef 
voor 
je kerk


