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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Paars, rood en wit: het verhaal van de Goede Week.

Een heerlijke vastenmaaltijd.

Een ander Pasen

Pasen in coronatijd is anders dan voorheen. Vanwege de avondklok 
hebben we de aanvangstijd van de Paaswake vroeger, op 19.00 uur, 
gesteld. Een ander verschil is het aantal mensen dat de kerk mag be-
zoeken. Dertig gasten is het maximum. Inhoudelijk zal er ook wel iets 
veranderen. Hoewel de Paaswake een wake is, die beslist langer mag 
duren dan een gewone viering, zullen we dit jaar rekening moeten 
houden met de lengte van de viering. Iedereen moet op tijd thuis kun-
nen zijn. Mensen die het aspect van het waken op deze avond niet 
ervaren, zullen dat niet erg vinden. Maar neem je het waken serieus, 
dan verandert er iets in je beleving.
En dan nog zoiets: we zullen bij de hernieuwing van de doopbelofte 
vanwege besmettingsgevaar geen water sprenkelen. Dat vind ik jam-
mer. De kerk leert dat de doop een blijvend genadeteken voor de do-
peling is, maar we weten ook dat we de doop niet altijd waarmaken. 
Ook de meest ijverige christen laat wel eens een steekje vallen. Vandaar 
de hernieuwing van de doopbelofte.
Juist bij het sprenkelen van het water voel je dat de belofte van buiten 
op je toe komt. Het is niet onze eigen inspanning, maar Christus die 
onze doopbelofte hernieuwt. We laten hem toe om zijn werk in ons 
te doen. Dit jaar zullen we dus niet met wijwater, maar met woorden 
moeten sprenkelen.

Pastor Rob van Uden

Pasen, het feest van optimisme

Beste parochianen van parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart en 
parochie Heilige Geest,
Nog maar een jaar geleden ondervonden we de eerste Pasen tijdens 
de coronacrisis. Hoe lastig vonden wij het om ons belangrijkste feest 
van licht, hoop, vertrouwen, het hoofdfeest van ons geloof niet te kun-
nen vieren zoals we gewend waren. En nu, een jaar later, is de situatie 
eigenlijk niet echt anders dan vorig jaar. Maar een christen is vanuit het 
geloof positief ingesteld, hoop doet leven, we zijn verplicht optimis-
tisch te zijn. Natuurlijk is het begrijpelijk dat enige mate van optimisme 
in deze tijd van lockdown voor velen een hele opdracht is. Elkaar hoop 
en vertrouwen geven zit in deze tijd van weinig contacten in kleine 
acties als een kaartje met een mooie wens, een telefonisch contact of 
een gesprek aan de voordeur. Het elkaar ondersteunen kan dan wel 
niet in ontmoetingen, maar we kunnen er toch wel voor elkaar zijn. 
Natuurlijk kun je in je eentje niet iedereen helpen, maar als iedereen 
één naaste aandacht geeft, zijn we een heel eind op weg.
Voor de komende periode blijven we nog varen op een ongewis kom-
pas, de onzekerheid over de toekomst vraagt veel van onze mentale 
conditie, doet een beroep op enige lenigheid van onze geest. Laat Zijn 
Geest ons daarbij helpen. Ik wens u allen een Zalig Pasen en spreek u 
graag.

Gerard Jansen
Vice-voorzitter Personele Unie Dongen - Rijen.

Bloemen bij het kruis

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus. Her-
denken betekent ook bloemen neerleggen op de plek die ons hieraan 
herinnert: het kruis waaraan Jezus is gestorven. Het kruis laat ons zien 
wie God is: trouw aan de liefde tot aan het einde.
Bloemen als stille getuigen van die liefde én als stille schreeuw om 
liefde in al het lijden dat er is, van onszelf persoonlijk én van anderen, 
lijden dat we kennen en lijden dat verborgen is. Bloemen neerleggen 
om niet te vergeten dat de liefde van God niet verdwijnt. Van 12.00 uur 
tot 14.30 uur staan de deuren van de Laurentiuskerk open voor ieder 
die in stilte bij het kruis wil zijn. In de middag om 15.00 uur bidden we 
samen bij de kruisweg en in de avond om 19.00 uur luisteren we naar 
het lijdensverhaal. Voor de vieringen van 15.00 uur en 19.00 uur moet 
u zich aanmelden via telefoonnummer 06-83-413162. Er mogen maar 
maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn.
We nodigen u uit om een bloem mee te nemen en neer te leggen bij 
het kruis.

Pastor Edith Hertog

Je zult maar 80+ zijn

We kennen in Dongen de goede gewoonte om met Pasen een 80+vie-
ring te organiseren. En natuurlijk is er ook in Rijen, Molenschot en 
Hulten aandacht voor ouderen. Mensen die zich hun leven lang voor 
anderen hebben ingezet, mogen ook wel eens verwend worden.
Vorig jaar verscheen een opvallend twitterbericht: ‘Het dorre hout 
wordt gekapt, misschien een paar maanden eerder dan zonder virus. 
Moet iedereen die nog in de bloei van zijn leven zit daar alles voor 
opofferen?’
‘Vreselijk, om op die manier over de ernst van dit virus te spreken’, 
reageerde minister De Jonge. De columniste reageerde: ‘Mijn bood-
schap was dat je niet de hele economie kan opofferen om een paar 
oude mensen te redden’. En: ‘Jongeren zijn enorm getroffen door deze 
situatie, terwijl het een feit is dat het vooral mensen boven de 70 treft, 
die vaak in blessuretijd zitten’.

In mijn voorbereiding op Goede Vrijdag word ik aan deze discussie 
herinnerd. Ik lees dat Jezus tijdens zijn kruisgang een groep vrouwen 
ontmoet. Ze bewenen hem, maar Jezus zegt verrassend: Als dit ge-
beurt met het jonge hout, wat zal het dor hout dan niet te wachten 
staan? (Lucas 23,31) Als Jezus, het jonge hout in Gods tuin, zo wordt 
behandeld, wat zal er dan gebeuren met hout met minder kwaliteit 
van leven? Met u en mij dus, ongeacht onze leeftijd? Eigen aan de 
boodschap van Jezus is dat hij dor hout niet weg gooit, maar het tot 
leven wil brengen. Wie kwetsbaar is, krijgt zijn zorg. En het gaat Hem 
daarbij om onze levensstijl, niet om onze leeftijd.
Overigens, valt het u ook op hoe vitaal veel tachtigers tegenwoordig 
zijn?

Pastor Rob van Uden

Communicanten vieren de Goede Week

Zaterdagmiddag 27 maart verzamelden alle communicanten zich met 
hun palmpaasstok achter in de Laurentiuskerk voor een vrolijke pro-
cessie door de kerk. 
Op een paarse, rode en witte doek ontvouwde zich al vertellend het 
verhaal van de Goede Week: de ezel en de palmtakken, het brood en 
de beker, de waskom en het kruis. Na het leggen van de steen werd 
het helemaal stil. 
Die stilte was er ook tijdens de voorbeden. Ouders en communicanten 
schreven hun gebed op en legden dit neer bij een deel van het verhaal. 
Zo vertrouwden we onze gebeden toe aan Jezus. 
In deze viering werden de vastendoosjes weer ingezameld voor een 
bijdrage aan de Vastenactie.

Pastor Edith Hertog

Livestream

Vanaf het weekend van 20 en 21 maart wordt er elk weekend een vie-
ring vanuit een van de kerken uitgezonden via een livestream. 
U kunt dat zien op een poster aan de kerkdeur. Als u in de kerk deel-
neemt aan een viering, kunt u uiteraard in beeld komen. Indien u dat 
niet wenst, kies dan een plaats in de kerk buiten het zicht van de came-
ra’s of volg de viering thuis via uw computer of de tv. De gastenteams 
in de kerk kunnen u bij het kiezen van een plaats helpen. 
De link voor de livestreams vindt u op de website van de parochie, 
www.parochiedongen.nl.

Vastenactie 2021

Op donderdag 18 maart vond een webinar over de Vastenactie plaats. 
Aan bod kwamen verschillende projecten van Vastenactie in Afrika. 
Diaken Rob van Uden koppelde het terug naar onze eigen parochie 
en naar wat wij kunnen leren van dergelijke projecten voor onze eigen 
omgeving. In het weekeinde van 20 en 21 maart stonden de vieringen 
in het teken van de Vastenactie en op maandag sloten we af met een 
afhaal-vastenmaaltijd. Zowel in Rijen als in Dongen werd gekookt. In 
totaal kwamen 26 mensen een maaltijd halen. 
Allen voorzien van een placemat van de Vastenactie, een gebed voor 
aan tafel en een kaarsje voor licht bij het eten. En daarna een mooie 
digitale afsluiting via Zoom. 
Alles bij elkaar een aantal mooie momenten om de Vastenactie onder 
de aandacht te brengen.
In de weekendvieringen van Pasen is er voor de Vastenactie een extra 
collecte.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van Vas-
tenactie Nederland, NL21 INGB 0000 0058 50, of kijk op de website 
voor meer informatie.

Oude traditie herleeft in het jubileumjaar

In dit jaar dat onze Laurentiuskerk zijn honderdste verjaardag viert, 
kijken we met regelmaat terug en komen herinneringen boven. Onze 
feestelijke activiteiten kunnen veelal niet doorgaan, maar ook al zitten 
we vast aan beperkingen, we kunnen ook kijken naar wat wel kan. Als 
je terug kijkt in de tijd, komen bij veel mensen herinneringen boven 
aan tradities die vroeger heel gewoon waren maar vaak in de laatste 
decennia zijn afgeschaft. Eén van die zaken is het luiden van het Ange-
lusklokje. Vroeger was het normaal dat dit kleinste klokje in de toren 
drie maal per dag werd geluid. 
In de ochtend om 6.00 uur of 8.00 uur, om 12.00 uur en aan het begin 
van de avond om 18.00 uur. Een traditie die de zusters Franciscanessen 
nooit hebben afgeschaft. In dit feestjaar wil een aantal vrijwilligers van 
onze parochie deze traditie vanaf Pasen iedere dag weer laten opleven 
om 12.00 uur. Het Angelus klept.
Zie voor achtergrondinformatie rond het Angelusklokje: 
https://hetkatholiekegeloof.nl/sub/het-luiden-van-het-angelus/

Digitaal collecteren

Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant 
geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna 
overal kun je met een pinpas betalen.
Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan van start 
met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone 
anoniem kunt doneren. Dat doen we samen met GIVT; het bedrijf dat 
deze oplossing aanreikt. Wil je gebruik maken van deze service, dan 
heb je de GIVT-app nodig. Die kun je downloaden op www.givtapp.
net/download.
Geef je liever contant? Geen probleem, want naast het geven met je 
smartphone kun je altijd contant geld blijven geven aan de collecte.
Meer informatie vind je binnenkort op onze website met onder meer 
een folder, een korte instructiefilm en uitleg hoe je je via de GIVT-app 
aan kunt melden.

Familieberichten

Overleden:
05 februari 2021: Annie Sibon, weduwe van Jan van Riel, 79 jaar
08 maart 2021:  Lies van den Broek, echtgenote van Jos Huijben, 87 jaar

Weet u dat…

• de Laurentiuskerk weer open is voor vieringen? Per viering kunnen 
zich maximaal 30 bezoekers aanmelden via telefoonnummer 06-
83-413162.

• u zich kunt abonneren op de Pastorale Brieven die wekelijks op de 
website verschijnen? U ontvangt de brieven dan via e-mail.

• de Actie Kerkbalans tot en met 27 maart € 59.930,-- heeft opge-
bracht? We zijn op de goede weg om het streefbedrag van € 92.000,-
- te bereiken. Doet u ook mee?

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

088 344 2000 
ouderenfonds.nl/
welkom-online

Meld u gratis aan!Wilt u graag een eerste 
stap online ze en? 


