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De Heilige Geest
Heilige Geest,

Zend Uw Geest van vrede
Laat woorden weerklinken

In plaats van schoten
Zachte woorden 

In plaats van dreigende
Ruimte voor woorden

In plaats van ontruimen
Laat Uw Geest van vrede

In de harten wonen
Van politieke leiders, wereldwijd,
Van mensen zonder onderscheid

Die het mens zijn delen,
En elkaar als broeders en zusters

Geen pijn willen berokkenen
Geef ons Uw vrede

Zend Uw Geest van Troost
In ons eigen hart

Opdat de angst verstomt
Zelfbetrokkenheid openkomt

Opdat al wat in ons leeft
Mag zijn

Maar ook opdat we onszelf niet verliezen,
Ons blijven omringen met wat troost geeft,

Hoop geeft, en vertrouwen
Opdat we elkaar mogen bemoedigen

En onszelf ook mogen voeden
Niet met gehamsterde voeding

Maar met Uw levend Brood
Heilige Geest,

Zend ons Uw Geest die fluistert,
Die koestert, die de hoop bewaart,

Die doet vertrouwen
We hebben U nodig

Amen

(Bron van dit gebed: inwezig.be)

Eerste Heilige Communie
Aan tafel! In onze huizen klinkt die oproep als we samen willen gaan 
eten. Op zondag 29 mei worden zestien jongens en meisjes uitgeno-
digd om rond de tafel van Jezus te komen om het Heilig Brood te ont-
vangen. Tijdens de voorbereiding hebben we samen met hun ouders 
in kleine kring gevierd. Nu is het tijd om samen met de hele gemeen-
schap te gaan vieren. Geloven kunnen we niet alleen. Bent u er ook bij 
om de communicanten te laten ervaren dat we samen op weg zijn met 
Jezus? De feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie begint op 
zondag 29 mei om 10.30 uur in de Laurentiuskerk.

Hemelvaart en Pinksteren
De Paastijd loopt uit op twee hoogfeesten: Hemelvaart en Pinksteren. 
Hemelvaart op de veertigste dag van Pasen. Pinksteren op de vijftigste 
dag. De telling is ontleend aan Lucas, de Evangelist en schrijver van de 
Handelingen van de Apostelen. Dat betekent dat deze feesten mee-
doen in het ontvouwen van het Paasmysterie.
Met Hemelvaart gaat Jezus weg van onze aardse werkelijkheid en wordt 
Hij opgenomen in de heerlijkheid van God. Hij gaat dus weg en Hij komt 
aan. Pinksteren vertelt ons dat Jezus ons niet in de steek laat, maar dat 
hij zijn Trooster en Helper stuurt, de Heilige Geest. Jezus komt op een 
nieuwe manier bij ons. 
Dat Hemelvaart en Pinksteren op onze kalender zo dicht bij elkaar ge-
plaatst zijn, heeft een reden. Jezus gaat, maar stuurt de Heilige Geest. 
Er is bijna sprake van continuïteit.
Toch is ook de tijd tussen de twee feesten veelzeggend. Iedereen kent 
immers wel iets van verlatingsangst, of de vertwijfeling als je afscheid 
neemt van iets of iemand: Hoe moet het verder? Op de zondag tussen 
Hemelvaart en Pinksteren wordt er recht gedaan aan dat gevoel dat 
je verweesd bent. Tegelijkertijd spreken de lezingen van vertrouwen.

Alpha: onderzoeken wat je belangrijk vindt
Onze parochies hebben de Alphacursus ontdekt als een uitstekende 
manier om met het christelijk geloof kennis te maken. Je bent tijdens 
de bijeenkomsten vrij om je vragen te stellen, vrij om te twijfelen en vrij 
om te onderzoeken wat je belangrijk vindt. Ook wanneer je opgegroeid 
bent met het christelijk geloof is het een goede manier om je het geloof 
meer eigen te maken. 
Sinds 2019 zijn onze parochies betrokken bij de Alphacursus. Deze cur-
sus werd in de jaren ’90 ontwikkeld en heeft in vele landen en kerken 
miljoenen deelnemers bereikt. Alpha is een initiatief van verschillende 
kerken samen en staat voor iedereen open. We willen gedurende tien 
avonden (en een weekendje weg) op zoek gaan naar de zin van het 
leven en de betekenis van het christelijk geloof.
Op 20 september 2022, aanvang 19.00 uur, is er een introductieavond 
in Rijen. De introductieavond en de gehele cursus zijn in het Parochie-
centrum, Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen. 
Je kunt bij deze introductieavond gewoon een keer komen kijken en 
luisteren. Van 27 september t/m 29 november 2022 zullen we op nog 
eens negen avonden en een weekend, samenkomen om met elkaar 
te eten en te praten over geloofs- en zinvragen en de manier waarop 
we ons leven invullen of zouden willen invullen.
In het voorjaar van 2023 hopen we dan weer een Alphacursus in Don-
gen te organiseren.
Wil jij onderzoeken wat je belangrijk vindt, of heb je altijd al willen we-
ten wat Alpha is, neem dan contact op met pastor Rob van Uden: rob.
van.uden@hotmail.com, of bel 06-15246759.

Oecumenische viering

Familieberichten
Overleden:
19 april Tonny Spitholt, weduwe van Ton Alferink, 85 jaar
22 april Ad Goos, 85 jaar
25 april Gerda Panis, 99 jaar
29 april Zus Vermeulen, weduwe van Theo Leijten, 96 jaar
4 mei Nel van den Oudenhoven, weduwe van Jan Willemen, 87 jaar
5 mei Maria Kimenai, weduwe van Gerard Siemons, 93 jaar
5 mei Riet Rekkers, weduwe van Cees Nooijens, 93 jaar
8 mei Janneke Molenschot, echtgenote van John Embrechts, 80 jaar

Weet u dat…
• u de vieringen kunt volgen via een livestream en op HalloGilzeRijen?
• de Actie Kerkbalans tot en met april 2022 € 60.954,-- heeft opge-

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

• op vrijdag 20 mei een Mariavie-
ring plaats vindt bij de Veldka-
pel aan de Eindsestraat?

• u via uw smartphone kunt deel-
nemen aan de collecte? Meer 
informatie over Digitaal Collec-
teren 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.

• u zich via onze website kunt 
abonneren op de wekelijkse 
Nieuwsupdate? Op zaterdag-
morgen ontvangt u een over-
zicht van de nieuwe berichten 
op onze website, waaronder de 
Pastorale Brief.

• u in Pastorale Brief 36 en 37 kunt lezen over de heiligverklaring van 
Titus Brandsma?

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

Mariaviering bij de Veldkapel.

Titus Brandsma is 
heilig verklaard.

Herbouw mijn kerk
We mogen uitzien naar een bij-
zondere oecumenische viering 
in de zomer. Hopelijk kan de vie-
ring plaatsvinden in de ruïne van 
de Oude Kerk in de Kerkstraat in 
Dongen op zondag 19 juni 2022, 
aanvang 10.30 uur. Bij slecht weer 
gaan we de overdekte kerk in. 
Passend bij het prachtige decor 
zal het thema zijn: ‘Herbouw mijn 
kerk’.
Het thema leeft in elk van onze 
kerkgemeenschappen. In elke 
kerk ontwikkelen we ideeën, plan-
nen en initiatieven om de kerken 
in Dongen en Rijen een toekomst 
te geven. Ook in deze viering 
zullen we opbouwend naar de 
toekomst van onze kerken kijken. 
Iedereen krijgt de kans om zijn ei-
gen steentje bij te dragen.
We hebben deze keer gezocht 
naar een bijzondere invulling 
van de zang. De liederen kiezen 
we uit de zangtraditie van de ge-
meenschap in Taizé, die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werd 
gesticht door de bevlogen refor-
matorische stichter frère Roger 
Schutz. De gemeenschap is uit-
gegroeid tot een grote oecumeni-
sche gemeenschap van méér dan 
100 broeders, met een geweldige 
aantrekkingskracht op jongeren 
uit de hele wereld. 
De eenvoudige zang heeft een 
plaats gekregen in meerdere 

kerkelijke tradities. Voor onze ge-
meenschappen betekent het dat 
we met elkaar aan iets nieuws 
werken. Wat zou het dan mooi 
zijn als we met liefhebbers uit de 
dorpen en zangers uit de kerkge-
meenschappen met elkaar een 
ad-hoc-koor zouden vormen. 
Want, ieder die wil meezingen 
is welkom. De repetities zijn op 
woensdag 8 en 15 juni van 19.30 
tot 21.30 uur in het Parochie-
centrum aan de Hoge Ham 84 
in Dongen. Aanmelden kan via 
teamondersteuner@parochie-
dongen.nl.
Rob van Uden

 


