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Allerzielen
Vandaag bloeiend en levenswarm maar morgen meegenomen
en gebroken door een wind van ijs. Van sterrenstof en tijd zijn wij. 
Waar zult Gij ons vinden, God? Wacht ons
wanneer wij wegglijden uit dit bestaan. 
Herinner u de liefde die ons staande heeft gehouden.
Raak ons met uw warmte aan. Leg uw naam op onze lippen.
Wek de vogel in onze ziel. En haal die eerste schittering in ons weer boven.
Zodat wij nieuw en mooi worden. Zodat wij wegsmelten in licht.
Zodat wij rakelings dichtbij en onuitwisbaar blijven.
Met dit gebed, geschreven door Kris Gelaude,
mogen we onze vergankelijkheid overwegen,
tijdens de komende  novemberdagen.

Pastor Joost de Bont

Jubileumviering: de vlaggen 
uit voor de Laurentiuskerk. 

(foto: Gerard Jansen)

Feest in de kerk: Laurentius 
in de bloemetjes. (foto: 

Gerard Jansen)

De gaven van de Oogstdankviering. (foto: Jolanda Trommelen)

Jubileumviering 100 jaar Laurentiuskerk

Op zondag 26 september vond 
de jubileumviering ter gelegen-
heid van het 100-jarig-bestaan 
van de Laurentiuskerk plaats. 
Vicevoorzitter Gerard Jansen 
verwelkomde alle aanwezigen 
en in het bijzonder Vicaris Paul 
Verbeek, die samen met Joost de 
Bont en Rob van Uden voor ging. 
Verbeek had voor de parochie 
een cadeautje mee gebracht: 
een replica van het borstkruis 
van Paus Franciscus. In de viering 
werd terug gekeken op honderd 
jaar wel en wee dat zich in het 
kerkgebouw heeft voltrokken. 
Vooral kwam naar voren dat niet 

het gebouw, maar de mensen die 
er in samenkomen de belangrijk-
ste factor zijn. Ook werd vooruit 
gekeken naar de toekomst. Buiten 
hingen de vlaggen uit en binnen 
was de kerk prachtig versierd met 
bloemen. Het koor mocht voor 
het eerst weer met allen samen 
zingen, ondersteund door een 
gelegenheidsorkest van blazers. 
Dit alles resulteerde aan het einde 
in een groots applaus.
Op de website www.parochie-
dongen.nl vindt u een uitgebreid 
verslag met diverse foto’s, evenals 
een livestream om de viering nog-
maals te bekijken.

Oogstdankviering
De kracht van familie. Dat was het thema van de Oogstdankvieringen 
die op zaterdag 18 en zondag 19 september plaats vonden in de Lau-
rentiuskerk. Voor dit thema was gekozen omdat de kracht van familie 
heel belangrijk is. Tijdens de vieringen benadrukten we het belang 
van agrariërs in onze samenleving en hoe dicht zij bij de oorsprong 
van het leven staan. De vele uit de oogst geschonken producten die 
in de kerk waren uitgestald werden tijdens de dienst aangeboden aan 
Werkgroep Arm in Arm. Op de website van de parochie treft u de vele 
kleurrijke foto’s aan die Jolanda Trommelen voorafgaand aan en tijdens 
de vieringen heeft gemaakt.

Bijbelverhalen opnieuw verteld voor kinderen
Op woensdag 22 september kwamen voor het eerst kinderen van de ba-
sisschool samen rond een Bijbelverhaal. Welk verhaal zullen we uitkiezen? 
We beginnen met de dagen van de schepping. We verwonderen ons over 
al die dagen die op het einde van de vertelling voor ons liggen. Welke dag 
vind jij het mooist? Een nieuwe vraag komt boven: wat zou er ontstaan als 
we ruimte maken om nog een dag er tussen te voegen? Daarna gingen de 
kinderen aan het werk met een eigen creatie. Op woensdag 20 oktober 
wordt een nieuw verhaal verteld. Die bijeenkomst begint om 15.00 uur 
in het Parochiecentrum in Dongen en duurt tot 16.30 uur. Aanmelden is 
niet nodig.

Eerste Heilige Communie
De nieuwe datum voor de viering van de Eerste Heilige Communie is be-
kend. In Dongen is dit op 29 mei 2022. Kinderen die nu in groep 4 zitten en 
gedoopt zijn, kunnen dan voor het eerst mee doen rond de tafel van Jezus. 
Kinderen in groep 4 leren van alles op school en thuis. Aan tafel gaan bij 
Jezus betekent zoveel als willen leren van Jezus. En zo ontdekken dat je er 
niet alleen voor staat. In de maand november kunt u uw kind aanmelden 
via de website. Kinderen die in 2014 zijn geboren worden ook persoonlijk 
per brief benaderd. In december ontvangen de communicanten thuis 
hun werkmap.
Namens de werkgroep Eerste Communie, Pastor Edith Hertog

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen
Op maandag 1 november vieren we Allerheiligen. In Dongen staan we hier-
bij stil op zondag 31 oktober. De viering begint om 10.30 uur.
Op dinsdag 2 november vieren we Allerzielen. Een feest dat we in de kerk 
vieren als het buiten donker is. De kaarsjes hebben dan ook een bijzondere 
plaats in de viering in de kerk. Ze zijn een teken van hoop, tegen de duister-
nis in; ook de duisternis van de dood. Gelukkig kunnen we weer zonder al 
te veel beperkingen vieren. We halen herinneringen op, kijken terug op het 
afgelopen jaar met de Covid-pandemie en de beperkingen. Toch zullen 
we in woorden en gebaren onze verbondenheid met de overledenen ook 
uitdrukken. Na afloop van de viering gaan we, met ieder die dat wil, naar 
begraafplaats De Kremer en naar de begraafplaats in Dongen – Vaart om 
een lichtje op de graven te plaatsen. De viering van Allerzielen begint op 
dinsdag 2 november om 19.00 uur in de Laurentiuskerk.

Hubertusfeest en wijding Hubkes
Op woensdag 3 november is het de feestdag van Hubertus, schutspa-
troon van onder andere jagers en bakkers. Deze kleurrijke heilige kwam 
tijdens de jacht tot een dieper geloof. Hij koos een nieuwe richting in zijn 
leven, kwam op voor de armen en deelde zijn brood met hen. Vanouds 
wordt vooral in het zuiden van het land het feest gevierd. Het is een bij-
zondere dag, waarbij de pastores langs gaan in bakkerijen en de Hubkes 
zegenen. Ook in Dongen en Rijen zullen de pastores dat bij verschillende 
bakkers doen. De Hubkes worden op woensdag 3 november vanaf 7.00 
uur gezegend.

Voedsel voor de Ziel
Voor woensdag 20 oktober staat een bijeenkomst van werkgroep Voedsel 
voor de Ziel op het programma. Het thema van de lezing is ‘Verlangen naar 
vriendschap’. We maken kennis met Augustinus en zijn verlangen naar een 
gelukkig leven. Dat begint vaak bij vriendschap. Aan de hand van citaten 
uit het werk van Augustinus kijken we wat verlangen voor ons betekent. 
Verlangen we allemaal hetzelfde? Varieert ons verlangen?
De lezing van Ingrid van Neer – Bruggink begint om 20.00 uur in het Pa-
rochiecentrum in Rijen en duurt tot 22.00 uur. Er wordt een bijdrage van 
€ 3,-- gevraagd.

Actie Kerkbalans
Ieder jaar in januari klopt de parochie bij u aan om mee te doen met de 
Actie Kerkbalans. Velen doen mee. Daar zijn we erg blij mee, want de 
parochie kan alleen bestaan van uw giften. Salaris voor het personeel, 
kosten voor onderhoud gebouwen en pastorale activiteiten moeten 
hiervan worden betaald. Heeft u al bijgedragen in 2021?
De Actie Kerkbalans heeft tot en met eind september € 82.675,-- op-
gebracht. Met een streefbedrag van € 92.000,-- zijn we op de goede 
weg. Doe ook mee, zodat de Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart 
kan blijven bestaan, zodat u sacramenten kunt ontvangen, de vierin-
gen kunt bijwonen, pastorale ondersteuning blijft bestaan en dat de 
begraafplaatsen kunnen worden onderhouden. Wij zien uw bijdrage 
graag tegemoet op rekening NL 55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie 
Dongen en Klein Dongen – Vaart met vermelding van ‘Parochiebijdrage 
2021’.

Rouwen met vertrouwen
Rouwverwerkingsgroep ‘Rouwen met vertrouwen’ is weer gestart. De 
eerste bijeenkomst vond plaats op 22 september. Deze maandelijkse 
training gaat over verantwoording nemen voor je leven, acceptatie 
van de realiteit, loslaten van emoties en zelfsupport creëren. Ervaar 
dat deze training je leert om op een natuurlijke wijze met je verlies om 
te gaan en dat je je kracht hervindt.
Wij kunnen ons voorstellen dat een en ander vragen bij u oproept. 
Edith van Zandwijk, 06-50283209, en Kees Zwaans, 06-44172669, zul-
len deze graag beantwoorden. U kunt zich ook aanmelden bij Edith 
of Kees.
U bent van harte welkom om u bij de groep aan te sluiten. De bijeen-
komsten beginnen om 19.15 uur.

Familieberichten

Overleden:
 1  september Mien Marcelissen, weduwe van Cornelis van Boxel, 82 

jaar
 3  september Ans ten Barge, weduwe van Herman de Jong, 98 jaar
24 september Nelly Haast, weduwe van Stan Vermeulen, 94 jaar
30 september Annie van Welie, echtgenote van Kees Snoeren, 91 jaar

Gedoopt:
25 september Sam Janssen

Mariaviering met presentatie  Gebedenboekje
In de afgelopen jaren hebben parochianen, vrijwilligers en enkele anderen 
gewerkt aan een gebedenboekje, om aandacht te geven aan het gebed 
en om zelf een gebed te schrijven. Hiervoor zijn workshops gevolgd en 
artikeltjes gelezen. Tijdens dit project bespraken we een bijzonder boekje: 
’Maria die de knopen ontwart’ van Vicaris Paul Verbeek. Dit boekje geeft 
overwegingen bij een afbeelding, waarop Maria de knopen uit een koord 
haalt. Het gaat daarbij om de knopen uit ons eigen lichaam, ons leven 
en de samenleving rondom ons. Vanuit de werkgroep Diaconie was de 
wens geuit om een viering rond deze afbeelding van Maria te houden. 
Juist nu ons kerkelijk leven minder beperkingen kent, is de oktobermaand 
hiervoor een uitstekende gelegenheid. Aan het slot van deze viering, die 
op 17 oktober plaats vindt, zal het gebedenboekje ‘Bidden is zien’ worden 
gepresenteerd. Het boekje bestaat uit vijf delen. Het derde deel kreeg 
het thema ’Help mij de knopen ontwarren’, een titel die laat zien dat deze 
Mariaviering en het gebedenboekje onderdeel zijn van hetzelfde proces.

Weet u dat…
• u vieringen kunt volgen via een livestream en op HalloGilzeRijen?
• het Parochiebestuur op zoek is naar een nieuw bestuurslid Communi-

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

• we ook op zoek zijn naar een vrijwilliger voor het Adviesorgaan en de 
Parochiekerncommissie?

• u zich via onze website kunt abonneren op de wekelijkse Nieuwsupdate? 
Op zaterdagmorgen ontvangt u een overzicht van de nieuwe berichten 
op onze website, waaronder de Pastorale Brief.

• er op 14 oktober een bedevaart gehouden wordt naar het graf van Simon 
Kuyten?

• u op de website de toespraken van de Startviering en de Oogstdankvie-
ring kunt lezen?

• u op de website een terugblik kunt lezen van het 60-jarig Professiefeest 
van pater Schaas Vermeulen?

• het nieuwe programma van Kerk en School op de website staat?
• u meer informatie over bovenstaande onderwerpen en ander parochie-

nieuws kunt vinden op www.parochiedongen.nl?

Actie Kerkbalans IBAN NL55 RABO 0111 9024 36 Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Uitnodiging oktober Mariamaand

In de Laurentiuskerk vindt in oktober op iedere dinsdagavond een Ma-
riaviering plaats. De kern van deze vieringen is het bidden van het Rozen-
hoedje, afgewisseld met korte Bijbelteksten en een overweging. De eerste 
viering vond op 5 oktober plaats. In de weken daarna bent u van harte 
welkom op 12, 19 en 26 oktober. De vieringen beginnen om 19.00 uur en 
duren tot 19.30 uur. We hopen op uw komst.

Bijbelverhalen opnieuw verteld voor gezinnen
Op zondag 10 oktober liggen in het Parochiecentrum in Rijen de Bijbel-
verhalen weer klaar om verteld te worden. We kiezen een nieuw verhaal 
uit om ons over te verwonderen. Kom je ook? De bijeenkomst begint om 
10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Het verenigingsleven dat nu mis-
schien minder groot is maar wat 
wel de gemeenschapszin ver-
klaart: hoe er nu nog steeds zo-
veel vrijwilligers beschikbaar zijn 
wanneer er in Dongen iets bijzon-
ders wordt georganiseerd, zoals 
bijvoorbeeld bij de Zomerspelen 
of de Ijsbaan. ervolgens wist Henk 
nog veel meer te vertellen bij alle 
antieke/ oude voorwerpen die in 

de loods zijn uitgestald. 
Nu wij weer weten wat de achter-
grond van Dongen is kunnen wij 
weer verder naar de toekomst 
kijken… Het komend jaar zal 
naast ontspanning ook in het te-
ken staan van zelfontplooiing en 
ontwikkeling. Want de Irisgroep 
wil naast gezellig samenzijn ook 
het zelfbewustzijn van vrouwen 
stimuleren.

Wilt u meer weten over onze 
groep neem dan contact op met: 
www.irisvrouwen@gmail.com

Net als zo veel andere groepen en verenigingen hopen ook de 
leden van de Irisgroep elkaar dit jaar, zonder onderbreking van 
één of ander virus, regelmatig te zien en spreken.  De eerste ac-
tiviteit stond in het teken van de geschiedenis van Dongen. Bij 
Henk van Loon zagen wij o.a. een film over Dongen in 1963. Voor 
de (oudere) dongense leden een feest der herkenning en voor de 
nieuwere of jongere dongense inwoners een eerste kennisma-
king met hoe het hier vroeger was. Dit wekte ontroering maar 
ook verbazing op. Bijvoorbeeld over de enorme hoeveelheid 
fietsers op de Hoge Ham, het feit dat zoveel mensen en vereni-
gingen op de been waren om deze film te maken.

De internationale vrouwengroep Iris is weer begonnen
EEN NIEUW IRIS-SEIZOEN

‘Doorgeven verrijkt’Adverteren of een 
advertorial

in deze krant?
Bel met Jan Roks 
tel. 06-212 981 46


