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Opnieuw beginnen
 
Dat is de uitnodiging die we op Aswoensdag horen. De carnavalsmot-
to’s van Molenschot, Rijen en Dongen vormen samen misschien wel 
een mooi motto voor de Veertigdagentijd. Is alles door elkaar gelopen 
in je leven? Laat je dan niet kisten en kijk vooruit. Ofwel: Maak vandaag 
een nieuw begin. Het is de uitnodiging die we op Aswoensdag horen.
Kan dat wel? Op het schoolbord is dat gemakkelijk: wegvegen en 
het bord is weer als nieuw. In ons leven kunnen we de dagen die we 
geleefd hebben niet meer veranderen en de dagen die nog moeten 
komen zijn er nog niet. Hoe dan wel? 

Het leven begint bij iedere geboorte opnieuw. De dag begint na ie-
dere nacht opnieuw. Kennis en kunde worden steeds weer opnieuw 
geleerd. Het leven wordt doorgegeven, aangereikt. Niemand begint 
alleen vanuit het niets. Niemand leeft autonoom op eigen kracht. Le-
ven is beginnen bij wat er is, met wie er zijn. Waar naartoe? Dat ligt niet 
vast. Dat is van te voren niet bekend. 

Het kan ongemakkelijk voelen om een onbekende ruimte binnen te 
stappen. We kunnen er lang om heen blijven draaien, stilstaan op de 
drempel of vragen om de spelregels. Pas als we de drempel overgaan, 
de ruimte verkennen, zullen we ook de volgende stap ontdekken. We 
mogen geloven dat we steeds opnieuw mogen en kunnen beginnen. 
Ik vraag me af wat jij gaat ontdekken…

 Pastor Edith Hertog

Vastenactie: Je land is je leven.

Bijbelverhalen: Klaar om te luisteren en te verwonderen.

Gods belofte ’Laat me 
niet in de steek’.

Aswoensdag 
 
Aswoensdag zal dit jaar weer op een gewone manier gevierd kunnen 
worden. De viering heeft in haar eenvoud en ingetogenheid een bij-
zondere zeggingskracht. Het symbool van de as en de lezingen die we 
gebruiken, geven een mooie inleiding op de Veertigdagentijd als een 
tijd van vasten, gebed en liefde voor onze naasten.
De viering is op woensdag 2 maart om 19.00 uur in de Laurentiuskerk.

Veertig dagen: Je land is je leven
 
De liturgiegroep heeft voor de Veertigdagentijd het thema ‘Je land is 
je leven’ gekozen. Het is hetzelfde thema als dat van de Vastenactie. 
De Vastenactie spreekt over heel concrete landrechten en -onteige-
ningen. Al werkend met de lezingen van de zondag stelden we vast 
hoe belangrijk het is dat je een eigen plekje hebt, een plek waar je 
thuis bent. Veel Bijbelse beelden spreken daarover: de kale woestijn, 
ballingschap, een land van melk en honing, het Beloofde Land, oogst, 
dankbaarheid, dankgebed en offer. Het thema laat zich toepassen op 
grote politieke gebeurtenissen: denk aan de Oekraïne, vluchtelingen-
stromen, klimaatverandering, hongersnood. Maar het laat zich ook 
toepassen op je eigen leven: hoe belangrijk het is dat je een eigen plek 
hebt, dat je je veilig weet. De Bijbel wijst op Gods goede gaven, maar 
ook op de zorg die het land nodig heeft, de verantwoordelijkheid van 
mensen voor elkaar. Je zaait en je oogst; je geeft en ontvangt.

 Pastor Rob van Uden

Vastenactie steunt inheemse 
bevolking in haar recht op land

Vastenactie: film, maaltijd en viering

De traditionele informatieavond over Vastenactie presenteren we dit jaar 
in de vorm van een film. Deze film zal in week 12 te zien zijn op HalloGilze-
Rijen of via de site van onze Parochie. In de film hebben we aandacht voor 
de situatie met betrekking tot landrechten hier in onze eigen omgeving.
Op maandagavond 28 maart vindt er een Vastenmaaltijd plaats.
Afhankelijk van de situatie rondom corona op dat moment wordt dit weer 
een afhaalmaaltijd zoals vorig jaar of kunnen we wellicht gezamenlijk aan 
tafel. Tegen die tijd hoort u daar meer over. U kunt zich voor de Vasten-
maaltijd aanmelden door een e-mail te sturen naar de werkgroep Diaco-
nie van Parochie Heilige Geest, diaconie-caritas@parochieheiligegeest.nl 
onder vermelding van Vastenmaaltijd.
De vieringen van 2 en 3 april hebben het thema ‘Je land is je leven’ en 
daarin vragen we aandacht voor het Vastenactieproject. Er is dan een extra 
collecte voor de Vastenactie.
Evenals voorgaande jaren brengen we Vastenzakjes rond die u kunt  
gebruiken voor uw donatie.
U kunt uw giften natuurlijk ook overmaken op het rekeningnummer van 
Vastenactie Nederland, IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 of gebruik de 
QR-code.

Het synodaal proces
 
Het synodaal proces betekent dat iedereen in de kerk is uitgenodigd 
om deel te nemen aan een gesprek over ons geloof: ons vieren, onze 
dialoog met de samenleving en onze zending. In december zijn we 
de Actie Brievenbus gestart om materiaal te verzamelen. U kunt nog 
steeds deelnemen aan deze actie. We gaan nog enkele gespreksron-
den organiseren om zoveel mogelijk mensen in onze parochies bij dit 
proces te betrekken. Het Pastoraal Team stimuleert graag dat we in 
onze Katholieke Kerk ‘samen op weg’ gaan. Dat vraagt betrokkenheid, 
inzet en verantwoordelijkheid. Het doel van het synodaal proces ligt 
niet aan het eind van de weg, maar vooral onderweg. Het proces dat 
de Paus in gang wil zetten, begint in de parochie, op de werkvloer, op 
straat: luisteren naar het Evangelie, luisteren naar elkaar, luisteren naar 
de Heilige Geest. 
Nu de strenge lockdown achter de rug is en we weer bij elkaar kunnen 
komen, organiseren we drie gespreksavonden. We nodigen u daar 
graag voor uit. De avonden zijn steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur.

•  9 maart, Parochiecentrum Dongen, over vieren, gespreksleider Joost 
de Bont.

•  16 maart, Parochiecentrum Rijen, over dialoog met de samenleving, 
door Rob van Uden.

•  24 maart, Parochiecentrum Dongen, over zending, door Joost de 
Bont.

Deelnemers zijn welkom in zowel Dongen als Rijen. Het Pastoraal Team 
zal een rapport opmaken van het proces in onze parochies en waarna 
dat naar het Bisdom wordt gestuurd. Het belang van het proces zul-
len we echter niet in de eerste plaats in Rome moeten zoeken, maar 
bij onszelf. U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat, info@
parochiedongen.nl of via telefoonnummer 0162 312561.

 Rob van Uden, teamleider

Wereldgebedsdag: Gods belofte

Communicanten zetten een volgende stap

In de Laurentiuskerk van Dongen hangen de voetstappen van zeven-
tien communicanten. Op de kennismakingsbijeenkomst luisterden 
ze samen met hun ouders naar het verhaal dat Jezus vertelde toen de 
mensen hem vroegen wie hij was. Als aanmoediging kregen commu-
nicanten en hun ouders een voetstap van parochianen met een wens 
voor hun levensreis met Jezus.

Bijbelverhalen opnieuw verteld

In de hal van het Parochiecentrum staan grote en kleine schoenen. 
Kinderen en volwassenen zijn de zaal van het Parochiecentrum bin-
nengelopen op kousenvoeten. Uitnodigend liggen de kussens in een 
kring om te gaan zitten. Klaar om te luisteren en ons te verwonderen 
over een nieuw verhaal uit de Bijbel. Wil je ook een verhaal uit de Bijbel 
mee beleven? In maart zijn er drie bijeenkomsten.
•  Zondagmorgen 6 maart in Rijen om 10.00 uur voor gezinnen.
•  Woensdagmiddag 9 maart in Dongen om 15.00 uur voor kinderen 

van de basisschool.
•  Maandagavond 21 maart in Rijen om 20.00 uur voor volwassenen.

Familieberichten

Overleden:
28 januari Annie Soethout, weduwe van Joseph van den Meijdenberg, 
88 jaar
3 februari Nico Janssens, echtgenoot van A. Janssens – Dellink, 84 jaar
6 februari Kees Jacobs, echtgenoot van P. Jacobs – Theeuwes, 89 jaar

Weet u dat…
•  vanaf het komende weekend in heel Nederland de anderhalve meter 

afstand en het mondkapje niet meer verplicht zijn in de kerken? De 
vieringen kunt u blijven volgen via een livestream en op HalloGilze-
Rijen.

•  er geen Carnavalsmis is op 27 februari, maar wel een viering die in 
dat teken staat?

•  de Actie Kerkbalans tot en met januari 2022 € 23.274,-- heeft opge-
bracht? Helpt u mee om het streefbedrag van € 85.000,-- te berei-
ken?

•  dat u op een nieuwe manier deel kunt nemen aan de collecte door 
middel van uw smartphone via Givt? Meer informatie over Digitaal 
Collecteren vindt u op onze website.

•  er binnen de parochie diverse vacatures zijn? Ook Caritas is op zoek 
naar nieuwe mensen. Informatie en contactgegevens vindt u op de 
website van de parochie.

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

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

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

Hoe bewaar je de hoop als er een 
streep gaat door al je toekomst-
plannen? Het kan veel pijn en 
verdriet geven als je leven anders 
loopt dan verwacht. Hoe dan 
te vertrouwen dat het, anders 
dan gedacht, toch goed komt? 
Vrouwen uit Engeland, Wales en 
Noord-Ierland lazen een oude 
brief van de profeet Jeremia die 
geschreven werd aan mensen 
in moeilijke omstandigheden.  
De vrouwen reiken ons woorden 
aan om nieuwe moed te vinden. 
Een uitnodiging voor iedereen die 
denkt: “Ik zou graag willen gelo-
ven dat God mij niet in de steek 
laat…”.
Met dit thema vieren we Wereld-
gebedsdag.

De collecte is voor de begeleiding 
van mensen die leven in moeilijke 
omstandigheden. De oecumeni-
sche viering is in de Maria Magda-

lenakerk om 19.00 uur met mu-
zikale begeleiding van Niek van 
Uden-Luteijn. U bent van harte 
welkom op vrijdag 4 maart!

 Pastor Edith Hertog

Wereldwijd leven lokale gemeen-
schappen in gebieden die samen 
de omvang hebben van twee 
keer Afrika. Hun rechten op het 
gebruik van de grond, waar ze al 
generaties lang wonen, zijn echter 
vaak slecht of niet geregeld. De 
gevolgen zijn groot! In de afgelo-
pen tien jaar is er wereldwijd 49 
miljoen hectare land geroofd. Dat 
is evenveel grond als Duitsland, 
Nederland, België en Ierland bij 
elkaar.
Eén op de drie mensen is voor 
zijn bestaan afhankelijk van land, 
maar slechts een klein deel van 
dit land is wettelijk eigendom van 
deze lokale gemeenschappen.

In Guatemala steunt een lokale 
partner van Vastenactie drie Ma-
ya-gemeenschappen die opko-
men voor hun rechten. In de voor 
de gemeenschappen belangrijke 
rivier worden waterkrachtcentra-
les gebouwd. Dat betekent dat de 
toegang tot water beperkt wordt 
en kostbare landbouwgrond ver-

dwijnt. Onze lokale partner steunt 
de dorpen bij het opbouwen van 
duurzaam watermanagement, 
leert ze wat hun rechten zijn en 
hoe ze die kunnen verdedigen. 
Drie leiders, die dreigen gevan-
genisstraf te krijgen vanwege hun 
verweer tegen de landonteigenin-
gen, krijgen juridische bijstand.


