
WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 MAART 2022 PAGINA 26

Colofon 
Weekblad Dongen verschijnt 
wekelijks op donderdag in 
Dongen, Dongen-Vaart, Klein 
Dongen en ’s Gravenmoer 
in een oplage van 12.000 
exemplaren.

Uitgever
Uitgeverij Em. de Jong bv
Postbus 8
5110 AA Baarle-Nassau
Visweg 8
5111 HJ Baarle-Nassau
Tel: 013-5075534
www.uitgeverijemdejong.nl
uitgeverij@emdejong.nl
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‘s Gravenmoer: 
COOP supermarkt, Molendijk 1B

Druk 
Janssen/Pers Rotatiedruk
100% dochteronderneming van

/weekbladdongen

Gedrukt op  
100% gerecycled 
papier.

Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Parochieblad 
Dongen en Klein Dongen-Vaart 

24 MAART 2022

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

Palmzondag begrijpen
 
Tien jaar geleden begon de oorlog in Syrië met tieners die leuzen op 
muren spoten. De tieners werden opgepakt en gemarteld. Er kwamen 
betogingen, geweld. Koerden en Jihadisten gingen mee vechten. In 
september 2013 werden overal in de wereld gebedsuren voor Syrië 
georganiseerd. In januari 2014 zag ik Pater Frans van der Lugt tijdens het 
journaal. Hij stond tussen de puinhopen, klonk krachtig. Trouw bleef 
hij op zijn post, zei hij. Dat kon zijn dood worden, maar hij maakte zijn 
keus. Op 7 april 2014 werd hij vermoord. 
Vijf dagen later vierde ik Palmzondag in een verzorgingshuis. Heel 
duidelijk zag ik hoe de laatste dagen van Pater Frans het verhaal van 
Palmzondag uitlegden. Zó was de trouw van Jezus die op zijn ezeltje 
Jeruzalem binnen reed. Beiden trouw aan het Evangelie. Beiden gingen 
een zekere dood tegemoet. Die trouw aan het Evangelie tilt het verhaal 
uit boven het geweld en de dood. Bij allebei kun je roepen: “Gezegend, 
deze mens, die komt in de naam van de Heer”.
Na afloop van de viering kwam pater Paul Smits van Waesbergen naar 
me toe. Ooit was hij de geestelijk begeleider van Frans was geweest. 
Het contact was gebleven. Paul hield mijn handen vast, bedankte, tra-
nen. Mijn Palmzondagen werden voor altijd gekleurd door dit verhaal.

Pastor Rob van Uden

Vastenactie: watermanagement in Guatemala.

De poppetjes van de communicanten hebben 
ieder een eigen kleur en karakter.

Een kleurrijke Wereldgebedsdag.
Een Pelgrimstocht naar de Chrismawijding.

‘Je land is je leven!’

Vastenactie steunt inheemse 
bevolking in haar recht op land
Wereldwijd leven lokale gemeenschappen 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 afgelopen 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 Maya-ge-
meenschappen die opkomen voor hun rechten. In de voor de gemeen-
schappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. 
Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare 
landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij 
het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert hen wat hun 
rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders, die dreigen 
gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteige-
ningen, krijgen juridische bijstand. Wilt u meer weten over Vastenactie 
en haar projecten, kijk dan op www.vastenactie.nl. 

Werkgroep Diaconie

Vastenmaaltijd en viering
 
Ook dit jaar biedt de parochie in de Vastentijd graag een sobere maal-
tijd aan. Vanwege de risico’s met corona stellen wij u in de gelegenheid 
om de maaltijd af te halen of bij ons aan tafel te gaan. U bent op maan-
dag 28 maart van harte welkom in het Parochiecentrum in Dongen.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@parochie-
dongen.nl onder vermelding van Vastenmaaltijd. Het afhalen van de 
maaltijd is mogelijk tussen 17.15 en 17.30 uur bij het Parochiecentrum 
aan de Hoge Ham 84. Wanneer u daar aan tafel wilt gaan, bent u om 
18.00 uur welkom. We vragen een bijdrage van € 3,-- per deelnemer, 
te voldoen op de avond zelf. De opbrengst komt ten goede aan het 
Vastenproject.
In de weekendviering van zondag 3 april met als thema ‘Je land is je 
leven’ vragen we aandacht voor het Vastenactieproject. Er is dan een 
extra collecte voor Vastenactie. U kunt uw giften natuurlijk ook over-
maken op het rekeningnummer van Vastenactie Nederland, NL21 INGB 
0000 0058 50 of gebruik de QR-code op onze website.

Palmtakje thuis ontvangen?
 
Kunt u niet zelf naar de viering op Palmzondag komen? De bezoek-
groep van de parochie brengt u graag thuis een palmtakje. Bel dan 
met de familie Severijns, 0162-317593, of met het Parochiecentrum, 
0162-312561.

Wereldgebedsdag: blijf leven in en vanuit hoop
 
Twee jaar geleden bereidden vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-
-Ierland de Wereldgebedsdag voor om wereldwijd samen te kunnen 
vieren en te delen in de hoop en de zorg in deze wereld. Hoe nodig 
bleken hun woorden op vrijdag 4 maart. Als je je in een situatie bevindt 
waar je niet wil zijn en geen toekomst ziet, hoe bewaar je dan toch de 
hoop? De zeven kaarsen in de prachtige bloemschikking herinnerden 
ons aan de trouw van God. Met een boodschap van hoop gingen we 
weer naar huis.

Communicanten vieren samen
 
Op zaterdagmiddag 12 maart hebben de communicanten voor het 
eerst meegedaan in een speciale viering samen met hun ouders. Bij 
de Vredeswens ontvingen de communicanten van Rijen én Dongen 
de wensen die de parochianen hadden geschreven. Met hun eigen 
poppetje kwamen ze naar voren en zetten ze deze op het altaar. En 
net als de voeten hebben deze poppetjes hun eigen kleur en karakter. 
De communicanten gaan nu samen met het hele gezin sparen voor de 
Vastenactie om andere kinderen te helpen. Natuurlijk gaan ze ook een 
eigen Palmpaasstok maken om weg te geven. Dan kunnen we samen 
met de communicanten en hun ouders op zaterdag 9 april Palmpasen 
vieren. Dat is overigens een besloten viering.

Pastor Edith Hertog

Pelgrimstocht naar Chrismawijding
 
Enthousiaste wandelaars kunnen op woensdag 13 april deelnemen 
aan een pelgrimstocht naar de Chrismawijding voor het Bisdom Breda, 
de woensdag in de Goede Week. De Chrismawijding is dit jaar in de 
Heilige Willibrordusbasiliek te Hulst. We vertrekken met de trein om 
9.00 uur uit Rijen, om 9.15 uur vanuit Breda. Vanaf 12.00 uur verzamelen 
de pelgrims zich in Zuiddorpe, waar we de pelgrimszegen ontvangen. 
Daarna beginnen we aan een tocht van ongeveer 17 km. Wij program-
meren twee rust- en gebedsmomenten en een korte stiltewandeling. 
We zorgen dat wij op tijd bij de Chrismaviering aanwezig zijn (rond 
17.30 uur in Hulst, afhankelijk van het weer en andere omstandighe-
den), zodat we nog de mogelijkheid hebben voor een kop soep en 
een broodje. De wandelaars nemen eventueel eten en drinken mee 
voor onderweg. Overige onkosten zullen minimaal zijn en zijn voor 
eigen rekening.
Vanwege de recente coronaperiode kunnen we, samen met ‘de groep 
uit Zeeland’, met maximaal 25 mensen meelopen.
Het openbaar vervoer terug is beperkt. Mochten er mensen zijn die 
wellicht ook naar de Chrismamis gaan, maar niet meewandelen én die 
een plekje in de auto over hebben; laat het dan even weten.
Aanmelden vóór donderdag 31 maart via teamondersteuner@paro-
chiedongen.nl o.v.v. naam, e-mailadres en vertrekpunt. Vooraf aan de 
wandeling krijgt u de benodigde informatie toegestuurd.

Namens de parochies van het Samenwerkingsverband Dongen en 
Rijen,
Diaken Rob van Uden

Familieberichten
 
Overleden:
18 februari Adri van Stokkom, weduwe van Ad Emmen, 85 jaar
25 februari Ad van Leijsen, weduwe van Han Trommelen, 89 jaar
Weet u dat…
• 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 HalloGilzeRijen.

• de Paasviering voor 80-plussers helaas niet door kan gaan?
• de Actie Kerkbalans tot en met februari 2022 € 52.257,- heeft opge-

bracht? Helpt u mee om het streefbedrag van € 85.000,-- te berei-
ken?

• u via uw smartphone kunt deelnemen aan de collecte? Meer infor-
matie over Digitaal Collecteren via Givt 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 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 paro-
chienieuws kunt vinden op www.parochiedongen.nl?
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