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Het geheim van de regenboog

Sfeervol vrijwilligersfeest. Fotografie: Brigitte Laurijsen

Zomerconcerten. Fotografie: 
Brigitte Laurijsen

Weet u dat…
• u de vieringen kunt volgen via een livestream  

en op HalloGilzeRijen?
• op 29 mei 16 communicanten hun  

Eerste Communie hebben gedaan?
• de Actie Kerkbalans tot en met mei 2022 € 65.106,--  

heeft opgebracht? Dat is al 76,6 % van het streefbedrag. 
Helpt u mee om het bedrag van € 85.000,-- te bereiken?

• u via uw smartphone kunt deelnemen aan de collecte? 
Meer informatie over Digitaal Collecteren via  
Givt vindt u op onze website.

• het ZiekenTriduüm in Dongen, dat gepland stond  
op 19, 20 en 21 juli, ook dit jaar nog niet door kan gaan?

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

• u zich via onze website kunt abonneren op de wekelijkse 
Nieuwsupdate? 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 parochienieuws kunt vinden op  
www.parochiedongen.nl?

Fijn dat je er bent Ga jij de challenge van het Vormsel aan?

Na de zomer start de voorberei-
ding op het Vormsel. Wil jij je laten 
inspireren door Jezus? Doe dan 
mee met het Vormsel. Dat kan als 
je na de zomer naar groep 8 van 
de basisschool gaat.

Noteer alvast de volgende 
data in je agenda: 
• woensdag 21 september 2022: 

startbijeenkomst voorberei-

Bijbelverhalen opnieuw verteld – voor gezinnen 

Het geheim van de regenboog
De Gezinskerk sluit het seizoen af. 
Bij goed weer doen we dat buiten 
in de tuin van het Parochiecen-
trum.
Ken jij het geheim van de regen-
boog? Met jong en oud kijken en 
luisteren we naar het verhaal van 
Noach en de ark. Heeft God spijt?
Zondag 26 juni, 
10.00 uur – 11.30 uur, 
Parochiecentrum van Dongen, 
Hoge Ham 84.

Kom je ook? Meld je aan via e-mail 
gezinskerk@parochiedongen.nl.
Tot zondag 26 juni.
Pastor Edith Hertog

Herbouw mijn kerk
Op zondag 19 juni zou de oecu-
menische viering op een bijzon-
dere plek zijn: de ruïne van de 
Oude Kerk aan de Kerkstraat. 
Helaas was het een regenachtige 
dag en zaten we in het overdekte 
gedeelte van de kerk. Daar was 
het behaaglijk en stonden koffie 
en cake klaar voor tijdens de vie-
ring. Binnen kwam ook de koor-
zang goed tot zijn recht. 
Het projectkoor, samengesteld 
uit mensen van verschillende ker-
kelijke tradities, bleek een gouden 
greep. Gastdirigent René Rovers 
bracht met ruim twintig koorle-
den de Taizéliederen prachtig 
tot klinken en alle aanwezigen 
werden gestimuleerd om mee te 
zingen. 
Het thema ‘Herbouw mijn kerk’ 
kreeg een bijzondere twist in de 

lezing uit de eerste brief van Pe-
trus: ‘Laat uzelf als levende stenen 
voegen in de bouw van de gees-
telijke tempel’. Ds. Henrieke ten 
Thije hield een mooie preek, dicht 
bij de Bijbel en tegelijk dicht bij 
het leven. Vervolgens gingen de 
aanwezigen met elkaar in gesprek 
en werd op stenen geschreven 
welke bijdrage iedereen aan die 
geestelijke tempel kon leveren. 
Twee kinderen voegden deze 
stenen tot een mooi fundament. 
Na afloop van de viering zag ik 
veel blije en dankbare gezichten. 
Ik hoor de reacties nu terug: ,,Het 
was een inspirerende viering”.
Dank aan ds. Henrieke ten Thije 
(PKN) en Mariëlla van Lien (Hoop) 
voor de fijne samenwerking.

Rob van Uden, diaken

Rouwverwerking
De werkgroep ‘Rouwen met ver-
trouwen’ start op 28 september 
2022 met de bijeenkomsten om 
op een natuurlijke manier om te 
leren gaan met verlies. Heeft u 
vragen of wilt u zich aanmelden, 
bel dan een van de werkgroep-
leden: Joost de Bont 06 53678200, 

Kees Zwaans 06 44172669 of Edith 
van Zandwijk 06 50283209

U vindt alle informatie in de fol-
der op de website, zoals die staat 
onder de pagina ‘Vieren bij het 
leven/Overlijden/Verliesverwer-
king’.

Zomerconcerten in de Laurentiuskerk en de Oude Kerk

Dit jaar staan er weer vier zomer-
concerten gepland in de Lau-
rentiuskerk, Gasthuisstraat 1 in 
Dongen. De concerten zijn gratis 
toegankelijk. Na afloop is er de 
mogelijkheid voor een vrijwillige 
bijdrage.
De data van de concerten zijn:
• 10 juli, 15.30 uur Openingscon-

cert: Kamerkoor Tourdion 
Waalwijk o.l.v. Rick Muselaers, 
Frans Bullens (orgel)

•  31 juli, 15.30 uur Kamermuziek-
concert: Kathelijn van de Loo (pi-
ano) & Herman Coenen (poëzie). 
Let op, dit concert vindt in de Oude Kerk plaats! 

• 28 augustus, 15.30 uur Orgelconcert: Frans Bullens (orgel) & Edda 
Hoving (blokfluit) 

• 18 september, 15.30 uur Slotconcert: Vrouwenkoor Dal Cuore o.l.v. 
Rick Muselaers, Sabien Canton (harp), Remon Aarts (trombone), 
Martijn Brants (trombone), Patrick Smeekens (trombone) & Frans 
Bullens (orgel).

Alle informatie vindt u op de website: 
www.zomerconcertendongen.com

Sfeervol vrijwilligersfeest

Komt op zondag meestal dezelf-
de groep mensen in de kerk sa-
men? Het proces van parochie-
vernieuwing heeft mij laten zien 
dat we bijna elke week gasten 
hebben. Bijna elke week zijn er 
wel een paar mensen die zelden 
tijdens onze zondagsvieringen 
aanwezig zijn. Voor onze vaste 
kerkgangers is gastvrijheid be-
langrijk; dus dan toch zeker voor 
onze gasten. Natuurlijk mogen 
mensen stilletjes in een bank aan-
schuiven, maar voor veel mensen 
is het fijn als ze gezien of bemoe-
digd worden. Of stel je voor dat 
je als gast wordt aangestaard met 
een blik van: Hé, een vreemde? 
Wat doet die hier?
Onze gastenteams zijn een aan-
winst. Een warm welkom maakt 

onze kerkgemeenschap aantrek-
kelijker. Maar dan komt het: Zo-
dra gastvrijheid een trucje wordt 
om mensen binnen te hengelen, 
is het geen echte gastvrijheid 
meer. Gastvrijheid moet een 
deel van onze identiteit worden: 
We zijn gastvrij, omdat we onze 
vaste kerkgangers en elke gast 
een glimlach en een woord van 
welkom gunnen. Als iemand zich 
met onze parochie wil verbinden, 
is dat mooi. Maar ook de gast die 
maar één keer komt, of de gast 
die de viering saai vindt, verdient 
een gul welkom. En dan nog een 
droom. Hoe mooi zou het zijn als 
we elkaar en onze gasten steeds 
weer laten merken: Hé, jij, fijn dat 
je er bent!
Rob van Uden, diaken

In de Laurentiuskerk vond op 
zaterdag 18 juni het Vrijwilligers-
feest van de Parochie Dongen en 
Klein Dongen – Vaart plaats. Een 
bedankje voor de honderden 
vrijwilligers die zich in veel geval-
len al jarenlang in zetten voor de 
parochie, op welke manier dan 
ook. Door te klussen, te poetsen, 
de kerk met bloemen te versie-
ren, de Parochiepagina samen 
te stellen en nog heel veel ander 
vrijwilligerswerk.
Bij binnenkomst in de kerk ontvin-
gen alle vrijwilligers ’s ochtends 
een kopje koffie of thee, met een 
koekje erbij. Tussen het eten en 
drinken door werden gesprekken 
gevoerd. Serieuze gesprekken, 
maar er werd ook gelachen. Na 
een half uur kregen de aanwezi-
gen het vriendelijk verzoek om 
in de kerkbanken te gaan zitten. 
Vicevoorzitter Gerard Jansen nam 
het woord en sprak waardering 
uit voor het vele werk dat de vrij-
willigers verzetten. Mensen die 

onmisbaar zijn. En vaak ook al op 
leeftijd.
Met die in veel gevallen hoge 
leeftijd en met het oog op de toe-
komst, deed de vicevoorzitter een 
oproep: ,,Kijk eens om u heen”. 
Het was duidelijk: er is behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers en graag 
ook aan jongere vrijwilligers. Im-
mers, wanneer het aantal vrijwilli-
gers af neemt, moet het vele werk 
door minder ‘schouders’ worden 
verricht. Dan moeten er keuzes 
worden gemaakt. Of er moeten 
nieuwe vrijwilligers bij komen. 
Dus: ,,Kijk eens om u heen’’.
Aangezien het Vrijwilligersfeest 
was aangekondigd als ‘Ons jaar-
lijks bedankje’ was er voor alle 
aanwezigen ook een cadeau. 
Een bijzonder cadeau, in de vorm 
van een boekje. Een speciale uit-
gave van ‘De Wazerweijen’, sa-
mengesteld en uitgegeven door 
Heemkundekring De Heerlyckheit 
Dongen. De titel van het kleurrijke 
boekje: 100 JAAR KOEPELKERK.

Nalatenschap/erfenis/Actie Kerkbalans
Draagt u de kerk ook een goed hart toe? Heeft u de kerk ook af en 
toe nodig voor gebed, een doop of een uitvaart? Vindt u het be-
langrijk dat de kerk blijft bestaan? Ook na uw dood kunt u daaraan 
meehelpen. Neem dan de kerk op in uw testament. U kunt dat doen 
in de vorm van een legaat of een erfstelling.

Een eerste, oriënterend gesprek bij 
de notaris kost vaak niets. Met uw 
parochiebijdrage steunt u tijdens 
uw leven het waardevolle werk van 
uw parochie. Door het ook daarna 

te steunen, geeft u een blijvend ge-
schenk aan de parochiegemeen-
schap. Volgende generaties bou-
wen dan verder op het werk, dat 
u mede mogelijk maakt.

Familieberichten
30 mei Diny Koenraad, echtgenote van Ad Caron, 84 jaar
6 juni Riet Scheerders, weduwe van Piet Rams, 87 jaar

ding Vormsel voor vormeling 
en ouders

• zondag 20 november 2022: 
Vormselviering 

Begin september vind je alle infor-
matie op de website en hier op de 
Parochiepagina. Jongens en meis-
jes die in 2019 hun Eerste Heilige 
Communie hebben gedaan, krij-
gen thuis ook een brief. 

Wat: Open repetities
Wanneer: Maandag 27 juni 
en 4 juli van 19.30 tot 21.45

Waar: De Cammeleur, Hoge Ham 
126, 5104 JK Dongen
Informatie en aanmelding: 
info@leschanterelles.nl of 
bel Joke Driessen, 06-53118220

Wij hebben veel plezier in het zin-
gen met onze nieuwe dirigente 
Nadia Rutkovska. 
Les Chanterelles bestaat uit 15 
leden en zingt een gevarieerd, 

voornamelijk klassiek repertoire. 
Tijdens de open repetities kun 
je gratis en vrijblijvend komen 
‘proeven’. 
Zing je met ons mee? 
Alle vrouwenstemmen zijn wel-
kom!

Vrouwenkoor Les Chanterelles nodigt je uit

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

Aanleveren kopij
Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl 
en kies voor aanleveren, 
redactioneel.

Redactie
dongen@emdejong.nl

Correspondenten
Ruth Wilmans 06 - 28428246
ruthweekblad@outlook.com
Lia van Gool 06 - 53245070
liavangool2909@gmail.com

Advertenties (zakelijk)
Jan Roks, 06-21298146

E-mail adres voor advertenties
uitgeverij@emdejong.nl

Particuliere advertenties 
en Zoekertjes
Via www.uitgeverijemdejong.nl, 
kies voor aanleveren.

Bezorgklachten ga naar 
www.uitgeverijemdejong.nl  en 
kies voor bezorging om een 
bezorgklacht door te geven of bel 
naar Uitgeverij Em. de Jong 

Een extra exemplaar van het 
weekblad kunt u op één van de 
onderstaande adressen ophalen:

Dongen: In ‘t Groen  
Groenten en Fruit, Klein Dongenseweg 78, 
AVIA Tichelrijt service bv, Steenstraat 18
Nettorama, Kanaalstraat 36
Jumbo, Mgr. Schaepmanlaan 8
Albert Heijn, Looiershof 1
Boerenbond, Tramstraat 34
Spar supermarkt, Europaplein
Cigo,Looiersplein 30
 
‘s Gravenmoer: 
COOP supermarkt, Molendijk 1B

Druk 
Janssen/Pers Rotatiedruk
100% dochteronderneming van

/weekbladdongen


