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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Zoals iedere communicant: een eigen kleur en karakter.

Patrick Siluleyewerkt in Zambia ook aan zijn toekomst.

Thermometer tot en met 28 februari.

Voor de verandering

Palmzondag 28 maart

We kunnen weer vieringen bijwonen

Vastenactie 2021

Activiteiten

In de weekendvieringen van zaterdag 20 en zondag 21 maart met het 
thema ‘Verbinding die ons raakt’ vragen we via een extra collecte aan-
dacht voor het Vastenactieproject. 
U kunt uw giften natuurlijk ook overmaken op het rekeningnummer 
van Vastenactie Nederland, IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.

Webinar Vastenactie, donderdag 18 maart

Vastenmaaltijd

Voorbereiding Eerste Heilige Communie

Communicanten op weg naar Palmzondag

Familieberichten

Overleden:
21 februari: Anny Akkermans, 83 jaar
24 februari: Poldy Eikhout, weduwe van Johannes de Man, 89 jaar

Weet u dat…
 
•  u vieringen via de livestream kunt volgen? U vindt de link op de web-

site van de parochie. We houden u op de hoogte via onze website, 
de Facebookpagina en de Pastorale Brieven. De vieringen blijven vier 
weken op de website bereikbaar om ze op een later moment nog te 
bekijken.

•  u zich kunt abonneren op de Pastorale Brieven die wekelijks op de 
website verschijnen? Mail naar: info@parochiedongen.nl.

•  de Actie Kerkbalans tot en met 28 februari € 56.339,-- heeft opge-
bracht? Het is een mooie start van het streefbedrag van € 92.000 
euro. Doet u ook mee? 

•  u meer informatie over bovenstaande onderwerpen en ander 
 parochienieuws kunt vinden op www.parochiedongen.nl?

Veertig dagen voor de verande-
ring. Veertig dagen om in te gaan 
op de uitnodiging van Pasen: kom 
weer tot leven! Om de overgang 
te maken van een of andere vorm 
van dood naar leven. Met onze 
geboorte ontvangen we het leven 
en daarmee de opdracht: Leef! 
Gewoonweg in leven zijn is nog 
niet kiezen om te leven. 
Eenmaal geboren doen we er-
varingen op die deze keuze kun-
nen bemoeilijken. Op de een of 
andere manier zijn we teleurge-
steld, tekort gedaan, in de steek 
gelaten, bedreigd, niet gehoord. 
Kortom, we hebben kwetsuren 
opgelopen. Er kwam boosheid, 
angst, verdriet, schaamte. We 
trokken eigen conclusies over wie 
we zijn, over de andere mensen, 
over ons hele bestaan, over God. 
En we gingen ons ernaar gedra-
gen. We zijn vindingrijk in het bou-
wen van muren tussen ons en het 
leven om maar niet opnieuw ge-
kwetst te worden. We sluiten ons 
innerlijk af voor onszelf en voor 

anderen. En onbewust remmen 
we het leven af, houden we het 
leven tegen.
Juist midden in de problemen 
van ons bestaan staan wij voor de 
keuze voor het leven. Deze veertig 
dagen willen ons de tijd geven om 
hierbij stil te staan. Waar loop je 
nu steeds weer tegenaan? Waar 
doet je dat aan denken: wat is je 
in het verleden overkomen? Hoe 
heb je daar toen op gereageerd? 
Wat probeer je te voorkomen? 
Benoem de weg die je gegaan 
bent. 
Maar dan, hoe zal dan die veran-
dering plaats vinden? Dat is en 
blijft een persoonlijke en geleide-
lijke weg die begint met dat je er 
mee instemt dat je geboren bent 
om te leven. Kies er voor om die 
weg te willen gaan. Doe dit niet 
alleen! Laat God dicht bij je zijn, 
zo dicht bij als vandaag mogelijk 
is. Kom zelf dicht bij God, zo dicht 
bij als vandaag mogelijk is.

Pastor Edith Hertog

Zoals het er nu naar uitziet zullen 
we Palmzondag en Pasen in elk 
van onze parochiekerken kun-
nen vieren. We zijn blij dat we de 
grote geheimen van onze kerk 
met dertig kerkgangers kunnen 
vieren. Het is ons echter nog niet 
gegeven om iedereen binnen te 
laten. U kunt de viering via de 
livestream meebeleven. Tijdens 
de viering van Palmzondag geven 
we aandacht aan het lijdensver-

haal en de feestelijke intocht in 
Jeruzalem.
U bent gewend om een gezegend 
palmtakje mee naar huis te ne-
men. In de traditie leren we om 
dit takje bij het kruisbeeld te ste-
ken. Daarom willen we, net als vo-
rig jaar, de palmtakjes ook mee-
geven aan hen die de viering niet 
kunnen bijwonen. De palmtakjes 
zullen tot een uur na afloop van 
de viering worden uitgedeeld.

Vastenactie richt zich op scholings-
projecten in Zambia
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 
belangrijke oorzaak van werk-
loosheid en armoede. Een (be-
roeps)-opleiding kan daar veran-
dering in brengen en de kans op 
een goede baan vergroten. Het 
maakt mensen dus economisch 
en maatschappelijk sterker.

Op maandagavond 22 maart 
bieden we een vastenmaaltijd 
aan. Vanwege het coronavirus 
kunnen we u niet uitnodigen aan 
onze tafel. Daarom nodigen we u 
uit om een maaltijd af te halen bij 
de Laurentiuskerk. Dat kan vanaf 
ongeveer 18.00 uur. Aansluitend 
nemen we om 19.30 uur een mo-
ment van bezinning in een digitale 
bijeenkomst. De definitieve plan-
ning ontvangt u via de bevesti-
gingsmail na aanmelden. 

Aanmelden voor deze maaltijd en 
bezinning doet u door een e-mail 
te sturen naar werkgroep Diaco-

nie van Parochie Heilige Geest: 
diaconie-caritas@parochieheili-
gegeest.nl met vermelding van 
vastenmaaltijd.
U krijgt dan via e-mail de uitno-
diging voor het afhalen van de 
maaltijd en een link naar de digi-
tale bezinningsbijeenkomst. Bent 
u niet in de gelegenheid om de 
maaltijd af te halen? Laat dat bij 
de aanmelding even weten, dan 
bezorgen wij die bij u thuis.
Voor de kosten van de maaltijd 
vragen wij een bijdrage van € 3,00 
per deelnemer, te voldoen op de 
avond zelf. De opbrengst komt 
ten goede aan het vastenproject.

Na rijp beraad heeft het Parochie-
bestuur besloten om de Lauren-
tiuskerk weer te openen voor de 
zondagsvieringen. Ook in Rijen en 
Molenschot gaan de kerken weer 
open. Het bestuur heeft een nieu-
we aanpak samengesteld. Deze 
regeling start met ingang van de 
zondagsviering van 21 maart aan-
staande.
Er is een coördinator kerkbezoek 
aangesteld die de beschikking 
heeft over het mobiele num-
mer: 06-83413162. Dit nummer 
is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag. Men hoort dan meteen 
of er nog voldoende plaatsen vrij 
zijn. Door het opgeven van naam, 
telefoonnummer en adres maakt 
deze coördinator een overzichts-
lijst. De dertig mensen die in aan-
merking komen, krijgen op vrijdag 
of zaterdag voorafgaande aan de 
betreffende viering een toegangs-
kaart thuis met de datum van de 
viering en hun naam. Als er meer 
dan dertig mensen bellen, wor-
den de resterende op de lijst ge-
zet van de zondag daarop. 

Zo wordt er gezorgd voor een 
eerlijke verdeling van de plaat-
sen over de vieringen. Vanuit een 
van de kerken blijven we ook een 
livestream aanbieden. U kunt 
deelnemen door mee te kijken via 
de website onder ‘Livestreamvie-
ringen’.
De Laurentiuskerk binnenkomen 
kan alleen via de rolstoelingang 
aan de Gasthuisstraat. Binnen 
zijn de regels als voorheen: ont-
smetten van de handen, een 
mondkapje op als men loopt en 
letten op de 1,5 meter afstand. 
Na de viering gaan alle deuren 
aan de Gasthuisstraat open waar 
de tafels met de collectemandjes 
staan. Voor en na de viering is er 
voor de dertig kerkgangers de 
mogelijkheid voor een persoonlijk 
gebed en om kaarsjes aan te ste-
ken bij Maria. De kerk is ook open 
op woensdagmiddagen van 13.30 
uur tot 16.00 uur voor een bezoek 
aan Maria.
Op deze manier hoopt de paro-
chie weer zoveel mogelijk kerk-
gangers van dienst te kunnen zijn.

Welkom aan de tafel van Jezus
In de Startvieringen van 27 fe-
bruari en 6 maart hebben we de 
communicanten en hun ouders 
welkom geheten aan de tafel van 
Jezus. 
De kinderen kwamen met hun 
eigen poppetjes naar voren en 
zetten deze op het altaar. En net 
als de door hen geknutselde han-
den hebben deze poppetjes hun 
eigen kleur en karakter. Zo ver-
schillend als de vijftien jongens en 

meisjes zijn die zich voorbereiden 
op hun Eerste Communie.
Naast de vieringen in de kerk en 
de bijeenkomsten in het Paro-
chiecentrum werken de commu-
nicanten thuis aan opdrachten in 
hun werkmap. Dat was, volgens 
een communicant, ‘leuker dan ik 
had gedacht’. Een goede start om 
kennis te maken met Jezus. We 
hopen dat er een mooie vriend-
schap mag ontstaan tussen de 
communicanten en Jezus.

De traditionele informatieavond 
over Vastenactie houden we dit 
jaar via het web in digitale vorm. 
Petra Janssen, regiocoördinator 
van de Bisschoppelijke Vastenac-
tie, vertelt over het vastenproject 
en het werk van de zusters van de 
Heilige Harten van Jezus en Maria 
in Zambia.

Rob van Uden heeft gekeken 
naar de visie van Vastenactie en 
hij kijkt op welke manier we deze 
kunnen toepassen in de opbouw 
van onze eigen parochie.

Meld u aan voor deze digitale bij-
eenkomst van 19.00 tot 20.30 uur 
door een e-mail te sturen naar de 
Werkgroep Diaconie van Parochie 
Heilige Geest: diaconie-caritas@
parochieheiligegeest.nl met ver-
melding van Webinar Vastenactie. 
U krijgt dan via e-mail de uitnodi-
ging met een link naar de digitale 
bijeenkomst.
Heeft u nog nooit deel genomen 
aan een digitale bijeenkomst? We 
staan klaar om u te helpen deel 
te nemen, in de bevestigingsmail 
leest u daar meer over.

In de Startviering hebben de 
communicanten van de Vasten-
actie een spaardoosje ontvangen. 
Zo gaan ze met hun gezin sparen 
om andere kinderen te helpen. 

Natuurlijk gaan ze ook hun eigen 
Palmpaasstok maken. Dan kun-
nen we met de communicanten 
en hun ouders op zaterdag 27 
maart Palmpasen vieren.


