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Vertrouwen op je gevoel

‘Zo voel ik dat nu eenmaal.’ Gevoelens als een absolute waarheid waar-
aan niet te tornen valt. Gevoelens die jezelf helemaal in beslag nemen 
of als een klap in het gezicht uitgesproken worden. 
‘Volg je gevoel.’ Als gevoelens soms zo verwarrend, ongrijpbaar, cha-
otisch zijn, en niet altijd zijn wat ze lijken te zijn, hoe kun je er dan op 
vertrouwen? Hoe kunnen we ze leren lezen met verstand? Juist omdat 
ze zo persoonlijk zijn, zijn ze belangrijk, want ze vertellen ons iets over 
ons leven. Dat vraagt tijd en geduld. 
Hoe kunnen we bewust omgaan met onze gevoelens? Afgelopen win-
ter verscheen op internet een video van Nicolaas Sintobin onder de 
titel: ‘Doe het tegenovergestelde! Ignatiaanse tips voor beter leven in 
tijden van corona’. En nu is er dan een boekje van deze jezuïet versche-
nen onder de titel ‘Vertrouw op je gevoel’.
Om je gevoelens te leren verstaan, pleit hij voor een dagelijkse terug-
blik op de dag met gebed en stilte. Begin met wat je vandaag goed 
hebt gedaan. Ook al gaat het om kleine of schijnbaar onbelangrijke 
dingen. Proef ze opnieuw. Misschien wil je wel danken. Daarna kun 
je stil staan bij ervaringen die moeilijk waren, die pijnlijk waren of een 
bittere nasmaak gaven. Kijk er naar in het bijzijn van de barmhartige 
God. Tot slot kijk je vooruit: wat heb je nodig en wat zou je zelf kunnen 
geven. Spreek erover met God als een vriend(in) met een vriend(in).
Er komt letterlijk meer bewegingsruimte in deze zomer. Misschien een 
goede tijd om onze innerlijke ruimte te laten groeien door de weg te 
leren kennen in onze gevoelens. 
 Pastor Edith Hertog

Eerste Heilige Communie. (foto: Jacomijn Dijkers)

De vrijwilligerskaart van Ontmoeting To Go.

Rob en Conny van Uden doen mee met de Walk for Homs.
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Eerste Heilige Communie: Geef mij je hand

Ontmoeting To Go

Als dank voor ieders volharding:
Een vrijwilligersfeest in een zaal zat er dit jaar nog niet in. Om toch 
de vrijwilligers van de parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart te 
bedanken konden zij op vrijdagmiddag 4 juni een feestpakket afhalen. 
Het pakket was goed gevuld met drankjes en lekkers, ook het flesje 
Laurentiusbier was erbij.
Het Pastoraal Team had een beeldende bedankkaart toegevoegd met 
een bemoedigende tekst.
De opkomst was uitstekend. Het was toch een feestje geworden.  
Blij en verrast werd het pakket ontvangen en op gepaste coronawijze 
was er gelegenheid tot ontmoeting.
Gelet op de enthousiaste reacties doet de vraag zich voor: volgend 
jaar een zaalfeest of toch weer een pakket?Actie Vakantietas 

Protestantse Kerk Dongen-Rijen

De Protestantse Kerk Nederland is enkele jaren geleden gestart met 
een landelijk project: Actie Vakantietas. De PKN Dongen-Rijen heeft 
dit project in 2019 overgenomen en er zijn in dat jaar 60 tassen uitge-
reikt. Er is aansluiting gezocht bij Stichting Leergeld afdeling Dongen en 
werkgroep Arm in Arm om de tassen op de juiste plaats te bezorgen. 
Deze instellingen vonden het een goed idee om dit project in Dongen 
jaarlijks voort te zetten. Immers door het bundelen van de krachten 
en financiële middelen krijg je een groter bereik en daarom hebben 
wij 153 tassen kunnen vullen in 2020. Caritas Parochie Heilige Geest uit 
Rijen heeft zich dit jaar aangesloten bij dit mooie initiatief. Het streven 
voor dit jaar is 200 vakantietassen.

De reacties van kinderen en ouders zijn zo enthousiast, dat we er ook 
dit jaar voor hebben gekozen een tas aan te bieden aan de kinderen 
in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar. Wij kiezen voor nieuwe vakantie-
artikelen, omdat deze kinderen al vaak gebruik maken van gebruikte 
artikelen. De artikelen kunnen uitsluitend verzilverd worden bij onder-
nemers in Dongen en Rijen.

Wij nodigen ondernemers en particulieren in Dongen en Rijen van har-
te uit om een bijdrage te leveren in financiële of materiële zin, zodat 
wij met elkaar 200 kinderen in Dongen en Rijen ook dit jaar weer een 
goed gevulde vakantietas kunnen geven. Uw financiële bijdrage kunt 
u overmaken op rekeningnummer Diaconie PKN Dongen-Rijen: NL03 
ABNA 0470 6170 55 o.v.v. vakantietas 2021.
Of:
Caritas Parochie Heilige Geest Rijen: NL09 RABO 0145 1041 33 o.v.v. 
vakantietas 2021.
Of:
Werkgroep Arm in Arm: NL55 RABO 01 588 20 754 o.v.v. vakantietas 
2021.
Ideeën en schenkingen van goederen van particulieren en/of onder-
nemers kunt u sturen naar info@arminarmdongen.nl. Mocht u vragen 
hebben, neem dan telefonisch contact op met Werkgroep Arm in Arm 
Dongen, Harrie Broeders, tel. 06 – 12218695.

Walk for Homs

Rob en Conny van Uden gaan van 5 t/m 10 april 2022 meedoen met 
de ‘Walk for Homs’. Hopelijk een mooie pelgrimage, maar het doel is 
om geld op te halen zodat het werk van pater Frans van der Lugt SJ, 
vermoord op 7 april 2014 in Homs, kan worden voortgezet.
In onze parochies hebben we voortdurend aandacht voor vluchtelin-
gen (ook uit Syrië) en voor het volk en de kerk van Syrië. Ook voor het 
inspirerende werk dat Frans van der Lugt daar heeft gedaan. Hij was 
een symbool van vrede, christelijkheid en humaniteit.
Kijk voor meer informatie op de website www.walkforhoms.nl en doe 
mee met het team van Laurentius en Magdalena.

Rondje Open Kerk
Molenschot

Vorig jaar bleven de kerken ge-
sloten, maar nu kan het Rondje 
Open Kerk gelukkig weer door-
gaan. In de zomermaanden is een 
aantal kerken op woensdagmid-
dag open voor bezichtiging, waar-
onder de Annakerk en Annakapel 
in Molenschot. Diverse kerken uit 
de regio zijn te bezichtigen vanaf 
14 juli tot en met 18 augustus van 
13.30 uur tot 16.30 uur. Bij binnen-
komst is er een folder aanwezig 
met een duidelijke uiteenzetting 
van alle bezienswaardigheden. 
Voor meer info en de fietsroutes 
zie www.rondjeopenkerk.nl.

Meer mensen, maar de 
basisregels blijven
Vanaf 13 juni is het aantal bezoe-
kers in een viering weer verruimd. 
Er mogen 90 mensen aanwezig zijn. 
Fijn, dat het allemaal weer verder 
versoepeld kan worden. U hoeft 
zich niet meer aan te melden. Bij 
binnenkomst kunt u zich registeren.

Voor alle kerkgebouwen geldt 
dat de genoemde maximum aan-
tallen kerkgangers alleen kunnen 
worden toegelaten als de gelovi-
gen onderling anderhalve meter 
afstand kunnen houden. Ook de 
andere basisregels, zoals bijvoor-
beeld de regels voor het com-
munie uitreiken, hygiëne en het 
dragen van mondkapjes en geen 
corona gerelateerde klachten 
hebben, blijven onverkort gelden.
U kunt de vieringen ook volgen 
via een Livestream. 
Meer informatie vindt u op de 
website van de parochie.

Familieberichten

Overleden:
23 april Riet Ysebaert, weduwe van Vincent van Boxel, 97 jaar
26 april Michel van Beers, weduwnaar van Mariëtte van Beers-Sol, 86 jaar
02 mei Cornelia Oerlemans, weduwe van Wouter Vermeulen, 88 jaar
08 mei Jan Verschueren, echtgenoot van Sannie Verschueren- 
de Swart, 88 jaar
19 mei Cees van Weesenbeek, 78 jaar
27 mei Johanna de Wit, weduwe van dhr. Vereggen, 94 jaar
03 juni Toke Gommers, weduwe van Harrie Kimenai, 95 jaar
09 juni Wim van Gorkum, weduwnaar van Jeanne van Gorkum-van 
Dongen, 87 jaar
11 juni Martien Pijnenburg, echtgenoot van T. Pijnenburg-van der 
Avoird, 87 jaar
12 juni Kees van den Corput, echtgenoot van J. van den Corput-de 
Hoon, 81 jaar

Kerkelijk huwelijk:
21 april Sara Mawis en Danny Klasen

Weet u dat…

• het Ziekentriduüm dit jaar helaas niet door kan gaan?

• in de Laurentiuskerk tot en met 11 september op iedere woensdag 
en zaterdag een tentoonstelling te zien is ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de kerk? 

• het programma van Kerk en School binnenkort weer van start gaat?

• 26 juli de feestdag van Sint Anneke is? Het feest wordt op 26 en 31 
juli gevierd in Molenschot. 

• u zich kunt abonneren op de wekelijkse Nieuwsupdate met o.a. 
de Pastorale Brief? Op zaterdagmorgen ontvangt u een overzicht 
van de nieuwe berichten op onze website.

• de Actie Kerkbalans tot en met 31 mei € 67.281,-- heeft opgebracht? 
We zijn op de goede weg om het streefbedrag van € 92.000,-- te 
bereiken. Doet u ook mee?

• in De Heilige Driehoek in Oosterhout vanaf 10 juli Biënnale kunst te 
bezichtigen is?

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

Twaalf communicanten lopen 
op zondagmorgen 6 juni met een 
mooie roos in de hand naar het 
altaar in de Laurentiuskerk. In een 
feestelijke viering gaan Rik, Robin, 
Filip, Catalina, Bradley, Maud, Ma-
rit, Quint, Nina, Daan, Eva en Ju-
les hun Eerste Heilige Communie 
ontvangen. Het koor zingt: ‘Wees 
welkom allemaal’. In het lied ho-
ren we van Jezus, die de mensen 
kent en die er altijd voor hen wil 
zijn, groot en klein. 

Aandachtig luisteren ze naar het 
gedicht ‘Barmhartigheid’ dat 
Sandra, de moeder van Maud en 
Rik, voorleest. En naar het evan-
gelieverhaal van de Barmhartige 

Samaritaan. Pastor Edith vertelt 
het verhaal met behulp van en-
kele prachtige tekeningen. In 
een gesprek zoeken de commu-
nicanten wat het betekent om 
de naaste te zijn van elkaar. Na 
de voorbeden helpen zij de al-
taartafel klaarmaken. Ze dragen 
de kaarsen en bloemen aan, de 
beker en het brood, de wijn en 
het water. Maar ook aan mensen 
die geen gevulde tafel hebben, is 
gedacht. Voor het altaar zetten 
ze een rijk gevulde mand met 
etenswaren. Pastor Joost legt uit 
dat de communicanten deze ga-
ven verzameld hebben voor ‘Arm 
in Arm’ en nodigt de aanwezigen 
in de kerk en thuis uit om bij een 
bezoek aan een communicant 
ook een product mee te nemen 
voor deze organisatie.
 Na het tafelgebed en het samen 
bidden van het ‘Onze Vader’ wor-

den Rik, Robin, Filip, Catalina, 
Bradley, Maud, Marit, Quint, Nina, 
Daan, Eva en Jules als eerste uitge-
nodigd. Het is nu voor het eerst 
dat ze mee mogen doen aan de 
Heilige Communie, de maaltijd 
van de Heer, en dat ze dat voor 
de rest van hun leven kunnen blij-
ven doen.
Nadat iedereen de communie 
ontvangen heeft, helpen de com-
municanten weer bij het afruimen 
van de tafel. Het leken wel volleer-
de misdienaars.

Tot besluit kregen zij een blijvende 
herinnering aan dit mooie moment 
in hun leven, een gebedsdobbel-
steen, omdat bidden soms zo 
moeilijk is.
Na het slotlied en de zegen maak-
te de fotograaf nog een groeps-
foto terwijl de confetti met een 
feestelijke knal rond dwarrelde.


