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Een deal met de vormelingen Jente, Damian en Dylan.
(fotograaf: Vincent Jansen)

Overzicht van een deel van de jubileumtentoonstelling.

Advent opnieuw verteld: op weg naar Kerstmis.

Kerstmis
Als alle hoop is vervlogen

Geen greintje licht te bespeuren
De nacht aardedonker
En de wanhoop overal. 

Ontspringt een eindeloos verlangen
Naar licht en nieuw leven

Hartstochtelijk hunkerend
Naar een nieuw begin. 

Zo is Kerstmis
In de donkerste tijd

De geboorte van hoop
Als alles verloren lijkt.

Een nieuw begin is anders

Met Kerstmis begint iets nieuws. Het gaat over God en over de hemel, 
‘Eer aan God in den Hoge’, maar God zelf richt de schijnwerper juist 
op onze lieve aarde. God komt te midden van ons leven, heeft alle 
kenmerken van een mensenkind, maar is ook anders: God. Jezus zou 
als Zoon van God en koningskind met status omgeven moeten zijn. En 
inderdaad, Hij wordt ook koninklijk geëerd, maar het gaat toch echt om 
een geboorte in armoede. Kerstmis speelt zich af in Bethlehem, rond 
het jaar nul; die bepaalde plaats, die bepaalde tijd. Maar dit verhaal wil 
steeds weer actueel zijn: ‘Heden is u een redder geboren’.
Het kerstkind is een Joods kind, levend in de Joodse traditie; en toch be-
gint er iets nieuws. De mensen zijn in voor iets nieuws, zolang er maar 
niet te veel verandert. Wanneer Jezus zijn boodschap gaat verkondigen, 
veroorzaakt dat jeuk, want Hij begint echt iets nieuws. De reacties zijn 
geïrriteerd: Maar we hebben het altijd zo gedaan? Het uitgangspunt 
van Jezus is echter: ‘God, Uw wil geschiede’.
Wanneer we als kerk het nieuwe begin van Kerstmis vieren, willen we 
ook openstaan voor de jeuk en irritatie van Zijn verandering: Ruimte 
maken voor een nieuw begin.

Pastor Rob van Uden

Vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar
In verband met de huidige corona-regels zijn er dit jaar drie kerstvie-
ringen. Ook is er een viering met Driekoningen.

1.  Vrijdag 24 december 15.30 uur Nachtmis
2.  Zaterdag 25 december 10.30 uur Hoogfeest van Kerstmis
3.  Zondag 26 december 10.30 uur Kerstviering
4.  Zondag 2 januari 10.30 uur Driekoningen

Er kunnen volgens de regels per viering 120 personen aanwezig zijn in 
de kerk. U kunt vanaf vrijdag 10 december toegangskaarten afhalen 
in het Parochiecentrum, Hoge Ham 84, op werkdagen van 9.00 – 11.30 
uur. U bent van harte welkom.

De kerststal in de Laurentiuskerk wordt ook dit jaar weer gezet en de 
kerk wordt versierd. Daarom is de kerk extra open op de volgende 
dagen: 26, 29, 30 en 31 december van 13.30 tot 16.00 uur.

Vormselviering 2021: Deal!
Deal or no deal? Op deze vraag van de Vormheer Wiel Wiertz gaven 
Jente, Damian en Dylan op vrijdag 26 november hun antwoord. Zij 
vroegen ieder aan de Vormheer of hij hen wilde vormen. Het gebeurde 
op een bijzondere symbolische wijze: met een veer van een duif werd 
op hun voorhoofd een kruisteken gemaakt met de heilige olie.
Deze veer kregen ze ook mee als aandenken, samen met de vriend-
schapsicoon uit Taizé. In de voorbereiding groeide bij de vormelingen 
een persoonlijk beeld van Jezus. In hun eigen woorden: een goede 
man, een vriend, iemand die alles durft te zeggen, die mensen helpt 
en geneest, inspiratie geeft, een contactpersoon, een oplossing en 
een raadsel. 
Ook tussen de vormelingen groeide vriendschap. Het was dan ook 
jammer dat Lucinda, die zich ook had voorbereid op het Vormsel, er 
niet bij kon zijn. Zodra het weer kan, wordt zij alsnog gevormd. Het 
was een hartverwarmende Vormselviering met enthousiaste zang 
van het parochiekoor en een collecte voor de Voedselbank. Met de 
uitnodigende woorden ‘Nu is het aan jullie!’ gaf de Vormheer iedereen 
de zegen om de vriendschap van Jezus handen en voeten te geven.

Pastor Edith HertogTerugblik op het Jubileumjaar 2021
van de Laurentiuskerk Dongen

Het afgelopen jaar, het jaar waarin wij 100 jaar Laurentiuskerk moch-
ten vieren, zag er anders uit dan dat de jubileumcommissie in 2019 
had bedacht. Uit de lange lijst met ideeën die de vrijwilligers van de 
parochie hadden ingeleverd, kon maar een aantal activiteiten worden 
verwezenlijkt.
Gelukkig kon de Jubileumviering op 26 september doorgang vinden, 
evenals de tentoonstelling over de Laurentiuskerk, over de parochie 
en de huisdevotie. Veel materialen werden gevonden in het Parochie-
centrum en ook parochianen brachten talloze herinneringen naar de 
kerk. De verkoop van het Laurentiusbier was ook een succes.
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en de sponsoring van bedrijven 
kijken we terug op een goed Jubileumjaar.
U leest meer in het uitgebreide verslag op de website:
www.parochiedongen.nl.

Bijbelverhalen opnieuw verteld

Advent opnieuw verteld
Op zondag 21 november maakten we tijd voor Kerstmis. Een paars 
doek wordt ontrold, voor iedere week van de Advent een nieuwe 
plaat. Zo volgen we de profeten, Maria en Jozef, de herders en de wij-
zen op weg naar Bethlehem. 

Vier kaarsen worden erbij aangestoken en we genieten van het licht. 
Er ligt nóg een plaat, dus we rollen de doek verder uit. Alles verandert: 
het ernstige paars verandert in het wit van pure vreugde en feest. De 
koning die in aantocht was, is geboren! De koning die toen kwam, komt 
nog steeds. Ben jij er klaar voor? We praten samen over je voorbereiden 
op Kerstmis en andere belangrijke gebeurtenissen.

Nieuwsgierig naar andere verhalen? 
In januari zijn er drie bijeenkomsten waarin Bijbelverhalen opnieuw 
verteld worden: 
 •  Voor kinderen van de basisschool op woensdag 12 januari 
 om 15.00 uur in het Parochiecentrum Dongen.
 •  Voor gezinnen op zondag 23 januari om 10.00 uur in Parochie-
 centrum Dongen.
 •  Voor volwassenen op maandag 24 januari om 20.00 uur 
 (onder voorbehoud) in Parochiecentrum Rijen.

Pastor Edith Hertog

De Synodale weg

Door de nieuwe coronamaatregelen kunnen ook de gesprekken voor 
het Synodaal Proces geen doorgang vinden. Gelukkig is de fase waarin 
de parochies kunnen meedoen, verlengd tot en met 31 maart 2022. 
Daarom kunnen we komend kalenderjaar deze gesprekken alsnog 
houden.

De Actie Brievenbus kunnen we in deze maand handhaven. We blijven 
u uitnodigen om een reactie te geven op de belangrijke aandachts-
punten: Vieren, zending van iedere gedoopte, de dialoog met de sa-
menleving. Bezorg uw brieven in de brievenbus in onze kerk of in het 
Parochiecentrum.

Vacatures in de parochie

De parochie is op zoek naar diverse vrijwilligers, zowel op bestuurlijk 
niveau als binnen diverse werkgroepen.
Voor het Parochiebestuur wordt voor Dongen gezocht naar een nieuw 
bestuurslid vrijwilligers. Ook wordt gezocht naar een nieuw bestuurs-
lid Communicatie vanuit Rijen. Binnen zowel het Adviesorgaan als de 
Parochiekerncommissie is een vrijwilliger van harte welkom. Hetzelfde 
geldt voor de kascommissie. Daarnaast zijn er diverse activiteiten bin-
nen de parochie waarvoor enthousiaste vrijwilligers worden gezocht.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Gerard de 
Graaf, bestuurslid vrijwilligers Rijen, telefoonnummer 06-37604096. 
Ook kunt u mailen naar bestuur@parochieheiligegeest.nl.

Vacatures Caritas

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is voor Dongen en Klein Dongen 
– Vaart op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden. Caritas zet zich 
in voor mensen die in de knel zitten. Zij doet dit met woorden, maar 
vooral ook met daden. Te denken valt aan financiële noodhulp voor 
mensen die echt helemaal aan de grond zitten, maar ook aan nood-
hulp teneinde sociale rechtvaardigheid te realiseren. Ook lokale pro-
jecten worden ondersteund.

Bestuursleden voeren het beheer over het vermogen en dragen zorg 
voor collectedoelen om daarmee financiële noodhulp te geven. Van 
nieuwe bestuursleden – parochianen – wordt verwacht dat zij niet 
alleen bestuurlijke kwaliteiten hebben, maar ook enige kennis op het 
gebied van financiën en administratie. Mensen die bekend zijn met 
sociaal maatschappelijk werk zijn ook van harte welkom.
Het bestuur van Caritas vergadert zes maal per jaar op woensdag van 
19.00 tot circa 21.00 uur in het Parochiecentrum in Dongen.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met 
voorzitter Jessie Nijman, telefoonnummer 06-52659961. Een e-mail stu-
ren kan ook, naar caritas@parochiedongen.nl t.a.v. bestuur PCI. Meer 
informatie over het werk van Caritas vindt u op de parochie-website 
onder Mens en Organisatie via de optie ‘Vrijwilligers’.

Uw parochie als goed doel
Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun be-
zittingen moet gebeuren. Dit is begrijpelijk. Het is een geruststellende 
gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen 
die past bij uw persoonlijke overtuiging. U wilt uw bezittingen wellicht 
nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van 
die goede doelen kan uw parochie zijn. U kunt uw parochie op twee 
manieren in uw testament opnemen; in de vorm van een legaat of door 
een erfstelling. Meer informatie hierover vindt u op de website www.
parochiedongen.nl onder het menu Mens en Organisatie. Vervolgens 
kiest u daar onder Financiën voor Erfstellingen en Legaten.

Familieberichten

Overleden:
13 november 
Frie van Es, echtgenoot van Bets van Es-van Dongen, 89 jaar
2 december 
Theo de Graauw, echtgenoot van Walda de Graauw-Sup, 66 jaar
2 december 
Jo van Weesenbeek, weduwe van Toon Kemmeren, 71 jaar
7 december 
Bets van Dongen, weduwe van Frie van Es, 90 jaar

Gedoopt
28 november: Lucas Keulemans

Weet u dat…
 •  u vieringen kunt volgen via een livestream en op HalloGilzeRijen?
 •  de Actie Kerkbalans tot en met eind november € 88.804,-- heeft 

opgebracht? Helpt u mee om het streefbedrag van € 92.000,-- toch 
nog te bereiken?

 •  de bijeenkomsten van Voedsel voor de Ziel en het kerstconcert van 
Zanggroep Korije en de kerstmarkt op zondag 19 december niet door 
gaan?

 •  Conny en Rob van Uden nog sponsors zoeken voor hun sponsor-
wandeling van Amsterdam naar Den Bosch voor ‘Walk for Homs’?

 •  er op dinsdag 25 januari 2022 een introductieavond is voor de Alp-
hacursus? Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen 
met rob.van.uden@hotmail.com of bel 06-15246759.

 •  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, waaronder de Pastorale Brief.

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

Wij wensen iedereen hele fijne Kerstdagen!Wij wensen iedereen hele fijne Kerstdagen!


