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Op woensdag 3 november vier-
den we het feest van de Heilige 
Hubertus, de patroonheilige van 
de jacht. Het was in de achtste 
eeuw na Christus dat Hubertus na 
de dood van zijn echtgenote een 
fervente jager werd. Toen hij op 
Goede Vrijdag op jacht ging, kreeg 
hij een krachtig en behendig hert in 
zijn vizier. Toen Hubertus een pijl op 

het hert richtte, zag hij een stralend 
en oogverblindend kruis in het mid-
den van het gewei. Voor Hubertus 
was dit een teken van God om zijn 
wereldse bezigheden vaarwel te 
zeggen en zich te gaan scholen in 
godsdienstige zaken. Hij werd zelfs 
bisschop van Maastricht.
Eens genas hij een man van honds-
dolheid en nu nog wordt Hubertus 
speciaal aangeroepen tegen deze 
ziekte. Daarom wordt ook het Hu-
bertusbrood gezegend. 

De traditie van het Hubertusbrood 
oftewel ‘Hubkes’ wordt in Noord-
-Brabant nog steeds in stand ge-
houden. Pastor Rob van Uden 
zegende al om zeven uur in de 
ochtend de Hubkes bij Bakkerij de 
Koning in Dongen en verder bij Pim 
Filius, Van Beijnen en Floor van Lie-
shout. Pastor Joost de Bont ging op 
bezoek bij Bakkerij Vromans in De 
Laverije in Rijen en bij Bakker Dennis 
in Dorst. De meegekregen Hubkes 
smaakten heerlijk en wij zijn weer 
een jaar beschermd.
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Advent: het onverwachte verwelkomen

Als we op iets of iemand wachten, lijkt de tijd maar traag te gaan. Wan-
neer zal het gebeuren, wanneer komt zij? Het is afwachten en niets kun-
nen doen. Als we iets of iemand vérwachten ervaren we de tijd anders. 
We bereiden ons voor, het is al begonnen, we leven ernaartoe, iemand 
is onderweg en komt naar ons toe. De tijd voelt anders aan, levendiger. 
Verwachten is in beweging komen. 
‘Vol verwachting klopt ons hart.’ Kunnen we die woorden, ooit gezon-
gen als kind, nog steeds uitspreken? Welke verwachting leeft in ons, wie 
of wat zet ons in beweging? Of verwachten we niets meer, hebben we 
‘alles’ al gezien. Hoe houden we ons hart open voor het onverwachte? 
Wat zou er veranderen als wij zelf verwacht worden? Er is het verhaal van 
een krijgsgevangene die een brief krijgt van zijn familie: ‘Wij verwachten je 
thuiskomst’. Die boodschap gaf hem hoop en gaf levenskracht in moeilij-
ke omstandigheden.  Advent vertelt dat wij worden verwacht. ‘Hij komt’ 
en verwacht ons. Als je weet dat iemand je verwacht, lukt het misschien 
om op te staan en op weg te gaan. Iedere stap die we zetten is er één. En 
bij iedere stap komt er meer licht.  Ik vraag me af wie jij zal ontmoeten…
pastor Edith Hertog

Vieringen Advent 2021
Op zondag 1 december begint de Advent en daarmee het nieuwe Kerkelijk 
Jaar. We zullen dit komend jaar vaak uit het Evangelie van Lucas lezen. De 
liturgiegroep koos voor de Advent het thema ‘Hoe zal ik U ontvangen’. Het 
thema sluit aan op het thema ‘Gastvrijheid’, dat momenteel veel aandacht 
in onze parochies krijgt. Gastvrijheid heeft te maken met verwachting: Hoe 
laat zal de gast aankomen? Hoe zal het met hem of haar gaan? Wat zullen 
we elkaar zeggen? Gastvrijheid zegt iets over de gastheer of gastvrouw: 
Je wilt je huis op orde hebben en je wilt aandacht hebben voor je gast: 
Hoe kunnen we hem of haar tegemoet komen en op het gemak stellen? 
Natuurlijk gaat het in de Advent allereerst over Jezus, Gods Zoon, die onze 
gast is; zijn boodschap wil ons open maken voor alle gasten die bij ons 
aankloppen. Zonder de feitelijkheid van pijn, verdriet, onverdraagzaam-
heid en geweld uit de weg te gaan, geeft het Evangelie ons een hoopvolle 
boodschap. In die andere mens komt God ons tegemoet.
Pastoraal Team

Adventsontmoetingen bij u thuis
We willen u uitdagen om in de vier weken voor Kerst één, twee, drie, mis-
schien zelfs vier mensen bij u thuis uit te nodigen voor een adventsont-
moeting op een vast moment in de week. Het gaat om een ontmoeting 
van mensen die bereid zijn om het geloof een plaats te geven in een korte 
ontmoeting. U kiest zelf uw gasten. Ze hoeven niet Rooms Katholiek of 
kerkelijk te zijn. Ze mogen twijfelen, vol vragen zitten. Misschien is het juist 
verfrissend om mensen te vragen die u minder goed kent. In het samen-
komen gaat het om het ontmoeten van elkaar rond het geloof. Het Pasto-
raal Team heeft voor de deelnemers een handig boekje gemaakt. Daarin 
staan enkele teksten die je met elkaar kunt lezen en bidden. Deze korte 
huisviering kun je afsluiten door samen een kopje koffie of thee te drinken 
en nog even na te praten. De bijeenkomst hoeft niet langer dan een uur 
te duren. Aanmelding voor het ontvangen van het boekje is mogelijk via 
het secretariaat of via info@parochiedongen.nl.
Pastoraal Team

Jubilarissen in het zonnetje
Sinds de jaren zestig zijn we een vrijwilligerskerk geworden. Veel men-
sen geven hun tijd en energie aan de manier waarop we kerk zijn. Die 
vrijwilligerskerk staat op dit moment voor grote uitdagingen en voor de 
vrijwilligers komen die veranderingen soms heel dichtbij. Het stelt vragen 
aan je doen en denken. We gaan als parochie onze weg met velen in een 
tijd vol uitdagingen. Voor ons als pastores is het inspirerend om te zien 
hoeveel mensen proberen om onze kerkgemeenschap te laten bloeien 
in de Dongense gemeenschap. Het blijft belangrijk om daarbij aandacht 
voor elkaar te hebben. Elk jaar proberen we deze dank te laten blijken door 
bijvoorbeeld de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Ook dit jaar gaat onze 
dank uit naar alle vrijwilligers, met name de jubilarissen, voor jullie inzet.
Rob van Uden, teamleider

De vier vormelingen 
schilderden deze vlam als kaft 
van het vormselvieringboekje.

Rob van Uden zegende 
de Hubkes in Dongen.

Jubilea 2021

40 jaar
Mevr. Ellie Mallens

Dhr. Piet Suijs
Mevr. Annie van Hoesel
Dhr. Ad de Jong
Mevr. Rietje van Hooft

Mevr. Ingeborg Aarts

25 jaar

Mevr. Hannie van den Mosselaar
Mevr. Lies van der Pluijm
Mevr. Sophie van Dongen

12,5 jaar

Dhr. Jan Visser

Dhr. Stan Klijs

Aanscherping coronaregels in kerk en Parochiecentrum
Na de persconferentie van vrijdag 12 november komen we tot de volgende 
aanscherping naast de basisregels als handhygiëne, geen handen schud-
den, voldoende frisse lucht en bij klachten thuis blijven.
1.  Een deel van de kerkbanken wordt weer afgezet met linten/kettinkjes, 

sticker bij de zitplaatsen om zo de 1,5 meter te kunnen garanderen. 
2.  1,5 meter afstand ook in het Parochiecentrum (vergaderen, repeteren).
3.  De mondkapjes worden weer gebruikt bij binnenkomst en bij het ver-

laten van de kerk.
4.  Geen koffiedrinken met parochianen na een viering.
Hopelijk blijft het hierbij, want zo kunnen we wel samen blijven vieren.

Terugblik ‘Bijbelverhalen opnieuw verteld’
In het Parochiecentrum in Rijen vond op 1 november een bijeenkomst 
voor volwassenen plaats. We waren met vier personen en pastor Edith 
nam ons mee in het verhaal van Abraham en Sarah die de reis maakten 
door de woestijn. Op de grond werd met zand een prachtige woestijn 
gecreëerd en de houten figuurtjes beeldden de figuren uit het verhaal uit. 
De deelnemers waren muisstil en werden in volle aandacht meegenomen 
in het verhaal over de reis door de woestijn. Nadat het verhaal afgelopen 
was, stelde Edith vragen op een manier waardoor er een mooi gesprek 
onder de deelnemers op gang kwam. Vanuit het verhaal kwam je dicht bij 
jezelf. Welke weg heb jij afgelegd? Verrassend hoe ieder hierbij zijn eigen 
beleving kreeg. Na het groepsgesprek was er gelegenheid om het verhaal 
en ieders eigen beleving d.m.v. van een creatieve werkvorm te verwerken. 
Al met al een heel inspirerende avond die uitnodigt om een volgende keer 
weer deel te nemen. De volgende bijeenkomst vindt onder voorbehoud 
plaats op maandagavond 29 november en begint om 20.00 uur in het 
Parochiecentrum van Dongen.
Dienan Zwaans - van der Ven

Uitnodiging ‘Bijbelverhalen voor gezinnen’
Op zondag 21 november liggen in het Parochiecentrum van Dongen de 
Bijbelverhalen weer klaar om verteld te worden. De kleur van het jaar gaat 
veranderen van groen naar paars, want ‘Hij komt’. We kiezen een nieuw 
verhaal uit om ons over te verwonderen. Komen jullie ook?  De bijeen-
komst begint onder voorbehoud op 21 november om 10.00 uur en duurt 
tot 11.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Eerste Heilige Communie
De viering van de Eerste Heilige Communie in Dongen vindt plaats 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. 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

Vormelingen op weg naar hun Vormsel
In onze parochies zijn vier jonge 
mensen zich aan het voorbereiden 
op hun Vormsel. Het was een tijd 
van ontdekken wie jezelf bent en 
wie Jezus is. Ze hebben geluisterd 
naar verhalen van Jezus. En ze zijn 
aan de slag gegaan: ontdekken hoe 
mensen de boodschap van Jezus 
handen en voeten geven. Helpen 
bij de Weggeefhoek in Rijen, bij het 
onderhoud van het kerkhof en bij de 
viering van Allerzielen. In de laatste 
bijeenkomst dachten de vormelingen 
na over de Heilige Geest. Geestkracht 
ontvangen is zoiets als vurig worden. 
Vrijdag 26 november zal Vormheer Wiel Wiertz Damian, Dylan, Jente en 
Lucinda vormen. Tijdens de viering is er een collecte voor een goed doel 
dat de vormelingen hebben uitgekozen: de Voedselbank. Bidt u mee om 
geestkracht? De viering begint om 19.00 uur in de Laurentiuskerk. U bent 
van harte welkom!

Zegening Hubertusbroodjes

Presentatie Gebedenboekje ‘Bidden is zien’
Op zondag 17 oktober werd in de Laurentiuskerk, aan het eind van de 
viering, het Gebedenboekje gepresenteerd. Twee vertegenwoordigers 
van de begeleiding bij de workshops waren uitgenodigd om als eer-
sten het boekje in ontvangst te nemen: Benita Brandsma en Stan van 
Ommen. Na de viering werd door veel aanwezigen gebruik gemaakt 
van de gelegenheid ook een boekje te verkrijgen. 
Het project is hiermee op een mooie manier afgesloten. De werkgroep 
kijkt er met plezier op terug. De voorraad boekjes is nog niet helemaal 
op. U kunt op het secretariaat van de parochie nog een exemplaar 
ophalen. Het secretariaat is geopend op maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 11.30 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld.
Emmy van Assche

Familieberichten

Dhr. F. Peeters
Mevr. G. van Meel
Dhr. Wil de Jong

Dhr. Ad Kemmeren
Mevr. Tonnie den Boer
Dhr. J. van Boxel

Mevr. H. Damen

Mevr. C. van Beijsterveld

Mevr. J. Trommelen

Dhr. C. Timmermans
Mevr. M. Jans
Mej. M. Eshete
Mevr. W. Ackermans 

Overleden:
 1 oktober Frans van Dongen, 
echtgenoot van Ina van Dongen 
– Vink, 78 jaar
14 oktober Anny Ligtenberg, we-
duwe van Louis van Gorp, 92 jaar
14 oktober Bart van Strien, we-
duwnaar van Cor van Strien – 
Lambregts, 80 jaar
17 oktober Corrie van Rijen, we-
duwe van Toon Kimenai, 94 jaar
23 oktober Louisa van der Ven, 
weduwe van Marinus Grootzwa-
gers, 88 jaar

Gedoopt
31 oktober Mason van Ginneken
31 oktober Jesse van Eersel
14 november Pleun Gerritsen
14 november Tuur Gerritsen
14 november Viviën de Langen

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

Weet u dat…
• het Parochiebestuur 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, be-
stuurslid vrijwilligers, telefoon 
06 37604096, of mail naar be-
stuur@parochieheiligegeest.nl.

• we ook op zoek zijn naar een 
vrijwilliger voor het Advies-
orgaan en de Parochiekern-
commissie?

Weet u dat…
• u vieringen kunt volgen via een 

livestream en op HalloGilzeRij-
en?

• de Actie Kerkbalans tot en met 
eind oktober € 84.668,-- heeft 
opgebracht? We zijn op de goe-
de weg om het streefbedrag 
van € 92.000,-- te bereiken. 
Doet u ook mee?

Weet u dat…
• op maandag 18 oktober een bij-

eenkomst van Kerk en School 
plaats vond? Op de website 
kunt u een verslag lezen. 


