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Kom, laten we beginnen

Wat gebeurt er in de wereld? Ik overzag pas een aantal actuele rampen. 
Ik vond ook ’vergeten’ rampen en kreeg een indrukwekkende lijst van 
branden, stormen, regenbuien, overstromingen, aardbevingen, oorlo-
gen, armoede en hongersnood; en nog steeds zijn er de berichten over 
de Covid-zorgen van bedrijven en ziekenhuizen. Op de wereldkaart 
van de pandemie zie ik dat de ontwikkeling van de pandemie bij ons 
nog ’gunstig’ is. In arme gebieden is de ramp groter.

Natuurlijk, die rampen zijn tekenen. We kunnen er conclusies uit trek-
ken over de wereld en over God. Maar als mensen beginnen over het 
einde der tijden, dan haak ik af. ‘Daar weten we niks van af’, zei Jezus 
al. Heel de geschiedenis waren er dergelijke rampen. Wanneer mensen 
zich laten inspireren door Gods opdracht om voor de aarde te zorgen, 
komen ze er doorheen. En we doen het echt goed als we rampen 
voorkomen. In een recente videoboodschap roept Paus Franciscus 
iedereen op zich te laten vaccineren. ‘Dat is een daad van liefde voor 
jezelf, voor onze naasten en voor alle volkeren... als we de vaccins we-
reldwijd delen’. Ik ben blij met deze Paus. Hij heeft compassie, maar 
wordt niet verlamd door alle wereldleed. Hij wijst een weg vooruit. 
Kom, laten we beginnen, onze verantwoordelijkheden oppakken en 
aan het werk gaan.
 Rob van Uden, diaken

Oogstdankviering 2020.

Boekbespreking 27 september 
Parochiecentrum Rijen.

Startviering 5 september ‘Kom, adem ons open’

De titel van de Startviering is een gebed: ‘Kom, adem ons open’. Dat gebed 
drukt uit dat we niet altijd open zijn. Er kunnen allerlei belemmeringen 
zijn; belemmeringen die we onszelf aandoen, of die anderen ons aandoen. 
Daarom bidden we: ’Kom, adem ons open’. We vertrouwen erop dat we 
open kunnen zijn. Tijdens de Startviering straalt onze gemeenschap, een 
uitnodigende gemeenschap, met een rijkdom aan vrijwilligers. De viering 
is zondag 5 september om 10.30 uur in de Laurentiuskerk.

Oogstdankviering 18 en 19 september

‘De kracht van familie’
We hebben voor dit thema gekozen omdat de kracht van familie heel 
belangrijk is. Tijdens de viering van het Oogstdankfeest benadrukken 
we het belang van agrariërs in onze samenleving en hoe dicht zij bij 
de oorsprong van het leven staan. Alle uit de oogst geschonken pro-
ducten worden in de kerk uitgestald en tijdens de dienst aangeboden 
aan Werkgroep Arm in Arm te Dongen.  Wanneer u als particulier iets 
wilt schenken, kunt u dit afgeven op vrijdag 17 september vanaf 13.30 
uur in de Laurentiuskerk. 

Wij kunnen de gaven ook ophalen. Hiervoor kunt u bellen naar Ine 
Goos, 0162-319070, of naar het secretariaat tussen 9.00 uur en 11.30 
uur, 0162-312561. Wij willen u graag uitnodigen voor deze bijzondere 
viering op zaterdag 18 september om 19.00 uur of zondag 19 september 
om 10:30 uur in de Laurentiuskerk. Deze laatste viering kunt u volgen 
via livestream op de website en de kerk is dan voor bezoekers nog 
geopend tot 15.00 uur. U bent van harte welkom!  Heeft u hierover nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, 
tel: 0162-312561. Uw vragen worden doorgegeven aan de werkgroep.

Werkgroep Oogstdankviering,
in samenwerking met ZLTO

Bijbelverhalen opnieuw verteld

Door het enthousiasme op zondagmorgen in de Gezinskerk van het 
afgelopen jaar is er nu een uitgebreid programma van spel, verwon-
dering, spreken en stilte voor gezinnen op zondagmorgen. Voor kinde-
ren van de basisschool op woensdagmiddag en voor volwassenen op 
maandagavond. Wil je ontdekken wat bijbelverhalen je vertellen? Kom 
eens zien en beleef het mee met ‘Godly play’. Verhalen van toen wor-
den verteld voor mensen van vandaag. Ontdek het verhaal van jouw 
leven. Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de folder op de website 
www.parochiedongen.nl waarop de data en de tijden van de bijeen-
komsten vermeld staan.  Uit je dak gaan? Voor jongeren uit groep acht. 

Vormsel

Heb jij dat nou ook, dat je compleet uit je dak gaat voor een fi lmheld 
of wanneer een popidool op het muziekpodium verschijnt? Herken je 
dat en zou je dat weer willen beleven? Dat kan heel gemakkelijk door je 
op te geven voor het Vormsel dat je op 26 november kunt ontvangen.  
Nieuwsgierig? Voor de jongeren van beide parochies samen met hun 
ouders/verzorgers is de startbijeenkomst op woensdag 22 september 
om 19.15 uur in het Parochiecentrum in Dongen.  Als je nog twijfelt… 
kom dan ook. Ga je naar groep 8 van de basisschool en heb je de Eer-
ste Communie gedaan? Dan moet je er echt voor zorgen dat je er bij 
bent. Het is de moeite waard! Meer informatie vind je op de website 
www.parochiedongen.nl. Het Vormsel, dat wil je vast niet missen!

Pastor Edith Hertog
06-10633371 - ehertog@parochieheiligegeest.nl

Jaarbeeldverslag ‘Verbinding maken’

Het Jaarbeeldverslag 2020-2021 
wordt een dezer dagen bij alle 
parochianen bezorgd. U leest er 
de belangrijkste gebeurtenissen 
van het afgelopen werkjaar, het 
fi nancieel jaarverslag en een blik 
op de toekomst vanuit beide 
parochies. Het jaarprogramma 
2021-2022 van Voedsel voor de 
Ziel vindt u op de website, even-
als binnenkort het programma 
van de Gezinskerk/Bijbelverhalen 
opnieuw verteld.
Wij wensen u veel leesplezier en 
ontmoeten u graag in de vierin-
gen en op de bijeenkomsten.

Geloven anders

Bidden met de psalmen
Zijn de psalmen rauw en hard? Zijn ze moeilijk en afstandelijk of vurig 
en gepassioneerd? Voor gelovigen zijn psalmen niet altijd makkelijk 
toegankelijk. We weten dat schrijvers en componisten zich steeds weer 
door deze psalmen laten inspireren. We lezen en bespreken de psal-
men volgens de methode Lectio Divina, dat is een oude, aandachtige 
en biddende manier van Bijbel lezen. We komen in gesprek met onszelf 
en de wereld om ons heen. De zes bijeenkomsten worden gegeven 
door diaken Rob van Uden op maandagavond 20 en 27 september, 4 
en 11 oktober, 8 en 15 november, steeds van 19.30 uur – 21.30 uur (uit-
zondering: 11 oktober om 20.00 uur), afwisselend in Rijen en Dongen.
Aanmelden: info@parochieheiligegeest.nl of telefoon 0161-222833.

Boekbespreking: Wees onzichtbaar

Voedsel voor de Ziel heeft het 
programma ‘Verlangen’ van vorig 
jaar opnieuw op de agenda gezet. 
Op maandag 27 september is de 
eerste bijeenkomst een boekbe-
spreking. We lezen ‘Wees onzicht-
baar’ van Murat Isik. De hoofdper-
soon is een Turkse jongen die op 
vijfjarige leeftijd met zijn ouders 
en zusje in de Amsterdamse Bijl-
mer komt wonen. Hij wordt gene-
geerd door zijn tirannieke vader. 
Op school wordt hij gepest en 
vernederd tot op het bot. Ook in 
de wijk, waar in 1992 een Boeiing 
747 neerstortte, zijn spanningen. 
Tenslotte krijgt hij erkenning en re-
kent hij af met vooroordelen, maar 
hij moet ervoor vechten en maakt 
zich vaak onzichtbaar. Met ‘Wees onzichtbaar’ wint Murat Isik de Li-
brisprijs 2018 met de opmerking: ‘Ondanks de zware thematiek weet 
de auteur op elegante en dikwijls humoristische wijze een belangrijk 
en ernstig verhaal te vertellen’.
Plaats: Parochiecentrum Rijen, 20.00-22.00 uur. Entree: € 3,00
Aanmelden bij het secretariaat, telefoon 0161-222833, of mail 
naar voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl

Familieberichten

Overleden:
19 juli Jan in ’t Groen, echtgenoot van Jo in ’t Groen – van Steenoven, 92 jaar

Gedoopt:
27 juni Mart van Lieshout

Weet u dat…
•  u de vieringen in de maand september weer kunt volgen via een 

livestream?
 •  in de Laurentiuskerk tot en met 11 september iedere woensdag en za-

terdag van 13.30 uur tot 16.00 uur een tentoonstelling te zien is ter ge-
legenheid van het 100-jarig bestaan van de kerk?

 • u op de website het ‘In memoriam’ kunt lezen van broeder Urbanus?
 •  het parochiebestuur nog steeds op zoek is naar een nieuw bestuurslid 

Communicatie? Werk mee aan onze gastvrije parochies en meld u aan. 
Bel voor meer informatie Gerard de Graaf, bestuurslid vrijwilligers, tele-
foon 06 37604096, of mail naar bestuur@parochieheiligegeest.nl.

 •  we ook nog op zoek zijn naar vrijwilligers voor het Adviesorgaan en de 
Parochie Kern Commissie?

 •  u zich via onze website kunt abonneren op de wekelijkse Nieuwsup-
date? Op zaterdagmorgen ontvangt u een overzicht van de nieuwe 
berichten op onze website.

 •  op zondag 12 september om 15.00 uur het laatste Zomerconcert plaats 
vindt in de Laurentiuskerk?

 •  op zondag 26 september om 10.30 uur in de Laurentiuskerk in Dongen 
gevierd wordt dat deze kerk 100 jaar bestaat? 

 •  de Actie Kerkbalans tot en met eind augustus € 80.694,00,-- heeft opge-
bracht? We zijn op de goede weg om het streefbedrag van € 92.000,-- te 
bereiken. Doet u ook mee?

 •  er op 14 oktober een bedevaart gehouden wordt naar het graf van Si-
mon Kuyten?

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

Vanwege corona vonden de acti-
viteiten allen plaats in de gemeen-
te Dongen en directe omgeving. 
Zoveel mogelijk buiten of binnen 
als er voldoende afstand tot el-
kaar te houden was. Door het 
grote aantal inschrijvingen gingen 
alle activiteiten door en hebben 
we enkele activiteiten moeten 
delen in 2 edities. Op die manier 
kon iedereen op een veilige ma-
nier mee doen.
Wat was het een genot om elkaar 
weer te zien en te kunnen spre-
ken! De energie van de deelne-
mers spatte er vaak vanaf, zo fi jn 
was het om weer in een iets an-
dere omgeving te zijn of om weer 
andere mensen te ontmoeten! 
Er werd echt genoten van het lek-
kere eten van Vermeulen bij het 
eetpunt en de BBQ bij de Vier-

Vorig jaar konden de Zomeractiviteiten helaas niet doorgaan en 
daarom waren we blij dat we dit jaar weer aan de slag konden. In 
augustus organiseerden SWOD en KBO weer activiteiten voor de 
senioren in onze gemeente. Dit jaar waren er 13 zomeractiviteiten 
georganiseerd waar de senioren zich voor konden inschrijven. 
En daar is veel gebruik van gemaakt!

Hele fi jne 12e editie zomeractiviteiten 
voor senioren

Workshop stippen.Herinneringskoffer.

sprong. Maar ook de activiteiten 
in de Eindsestraat bij Den Heerd, 
van Loon en Opener waren goed 
en met veel plezier bezocht. De 
lezing van de notaris was erg in-
teressant en er is genoten van 
een fi jne wandeling door ’s Gra-
venmoer. 
De deelnemers aan de creatieve 
schilderworkshops vroegen allen 
of deze in de winter nog een keer 
gedaan werden, dus daar gaan 
we mee aan de slag. Op de herha-
ling komt ook de herinneringskof-
fer van Theek5 bij de Cammeleur, 
wat was dat leuk! Hou hiervoor 
onze publicaties in de gaten. 
De werkgroep kijkt terug op een 
erg geslaagde editie van de zo-
meractiviteiten en bedankt alle 
organisaties, vrijwilligers en deel-
nemers voor hun enthousiasme. 


