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Bisschop Liesen.

De prachtige gekleurde jas van Jozef.

Oogstdankviering 2021.

Leven in eenvoud De Startviering wil bemoedigen

Vormsel

Oogstdankviering 18 september 10.30 uur

Bijbelverhalen opnieuw verteld – voor kinderen en gezinnen

Bijbelverhalen opnieuw verteld – voor volwassenen

Gezondheid bisschop Mgr. Jan Liesen

Zing je mee?
Arm in Arm in Dongen bestaat 25 jaar. Op 2 oktober vieren we dit ju-
bileum in een Oecumenische viering in de Laurentiuskerk. We zingen 
Taizé liederen, waarvoor we een projectkoor vormen. We nodigen je 
uit om mee te zingen en mee te doen met de repetities op maandag 
19 en 26 september van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Parochiecentrum 
van Dongen. Zing je mee? Iedereen die het leuk vindt om te zingen is 
van harte welkom.

Jaarbeeldverslag en andere folders

Weet u dat…

 •  op zondag 18 september het laatste Zomerconcert plaats vindt 
in de Laurentiuskerk in Dongen?

 •  op dinsdag 20 september, aanvang 19.00 uur, er een introduc-
tieavond is voor een Alphacursus in het Parochiecentrum in 
Rijen? 

 •  de Actie Kerkbalans tot en met augustus € 74.016,-- heeft opge-
bracht? 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.

 •  er op woensdag 14 september om 10.00 uur in een speciale 
Eucharistieviering in de St. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom 
gebeden wordt voor de vrede in Oekraïne?

 •  Voedsel voor de Ziel op 26 september in Rijen om 20.00 uur 
het boek ‘Twee vrouwen’ van Harry Mulisch bespreekt onder 
begeleiding van Corry de Hoon?

 •  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 Pas-
torale Brief.

 •  u meer informatie over bovenstaande onderwerpen en ander 
parochienieuws kunt vinden op www.parochiedongen.nl? En 
op de Facebookpagina van de parochie.

Veel mensen vertrouwen de eenvoud niet meer 
en geloven liever in ingewikkelde theorieën.
Maar een moeilijke kwestie of complex probleem
wordt niet opgelost door overmatig denken.
Het antwoord wordt eerder gevonden
in een moment van eenvoud en rust.
Intuïtie berust op eenvoud en is niet ingewikkeld.
Het ontstaat door vrijheid in onszelf 
en niet door sterk gericht te zijn 
op bepaalde uitkomsten of verwachtingen.
Maar het ontstaat door open en ontvankelijk te zijn.
Eenvoud gaat over onze natuurlijke staat van zijn.
Het is als groeien in de natuur.
Zoals een boom reikt naar water, zuurstof, voeding en zonlicht:
zo zoeken wij als mensen naar liefde, verbondenheid en zingeving.
Het ligt als potentie in onszelf opgeslagen 
om daarin een unieke weg te vinden.
We mogen geloven in onze eigen positieve kracht.
Jezus zet met zijn ideaal van ‘Het Rijk Gods’,
ons allemaal in een helder en hemels licht.
Dat maakt onze diepste verlangens en wensen zichtbaar.
Het toont, in alle eenvoud, wie wij in wezen zijn.
Ieder van ons is origineel, uniek en maakt belangrijke ontwikkelingen 
door. 
Het laat zien wie we zijn: creatieve mensen op zoek naar geluk,
met elkaar verbonden, om onze oude aarde een nieuwe glans te geven 
en te laten stralen met sterren van goedheid en liefde.
Zo eenvoudig kan het zijn.

Pastor Joost de Bont

Een bericht van Mgr. H. Lommers, 
vicaris-generaal van het bisdom 
Breda

Aan het begin van de zomer 
kampte bisschop Liesen met ge-
zondheidsproblemen; er werd 
een gezwel geconstateerd en een 
onmiddellijke operatieve ingreep 
was noodzakelijk. Na verschillen-
de onderzoeken is gebleken dat 
het om een oncologische aan-
doening gaat die behandelbaar is. 
De situatie vraagt om een langere 
en intensieve behandeling.
Gedurende de komende maan-

den zullen de lopende zaken van 
bisdom, parochies en religieu-
zen behartigd worden door de 
vicarissen en de econoom, die 
contact onderhouden met de 
bisschop. De in gang gezette tra-
jecten zoals de missionaire paro-
chie, de reorganisatie van het bis-
dom-kantoor en het visietraject 
zullen verdere doorgang krijgen.
De bisschop dankt iedereen voor 
het gebed en de vele hartverwar-
mende blijken van medeleven. 
Wij bevelen ook voor de komen-
de maanden de bisschop aan in 
uw gebed.

Het Jaarbeeldverslag 2021-2022 
is de afgelopen tijd bij alle paro-
chianen bezorgd met het thema 
’Ontmoeten en bemoedigen’. 
U leest er de belangrijkste ge-
beurtenissen van het afgelopen 
werkjaar, de financiën en paro-
chiestatistiek 2021 en een blik op 
de toekomst vanuit beide paro-
chies.

Het Jaarprogramma 2022-2023 
van Voedsel voor de Ziel ‘De 

kracht van Verwondering’ is ook 
meegeleverd. De folder ‘Bijbel-
verhalen opnieuw verteld’ is in de 
bus gedaan bij gezinnen met kin-
deren van de basisschoolleeftijd.
We vinden het belangrijk dat we 
via het verspreiden van de fol-
ders contact kunnen houden met 
onze parochianen. 

Wij wensen u veel leesplezier en 
ontmoeten u graag in de vierin-
gen en bijeenkomsten.

De Startviering vindt plaats op 11 
september in de Laurentiuskerk 
en het thema is ’Bemoedigen’. 
Een thema waarin de coronatijd 
met zijn lockdowns nog door-
werkt, maar waarin ook de ver-
schillende zware, maatschappe-
lijke problemen doorklinken. We 
kunnen in onze tijd wel wat be-
moediging gebruiken. Soms zie je 
op tegen confrontaties of tegen-
slagen. Ze lijken op een berg, waar 
je nooit tegenop zult komen. Dan 
is het fijn wanneer iemand je de 
hand reikt, zodat je over die berg 
heen kunt komen. Het gebaar 
kan al steun geven. Dat is zeker 
een belangrijke functie die we 

in onze parochie tegenover el-
kaar en tegenover onze gasten 
hebben. Geregeld horen we ook 
dat onze vieringen mensen steun 
geven; soms door een lezing, een 
gebed of het gevoel tijdens een 
lied dat God niet ver weg kan zijn. 
In een viering, en tijdens de koffie 
na afloop, kunnen we elkaar ont-
moeten om samen kerk te zijn, 
een teken van bemoediging voor 
onze dorpen. We hopen bij de 
Startviering in deze geest samen 
te komen met veel vrijwilligers, 
vaste kerkgangers en gasten.

Namens de liturgiegroep, 
Pastor Rob van Uden

Uit je dak gaan? 
Voor jongeren uit groep acht.
Heb jij dat nou ook, dat je com-
pleet uit je dak gaat voor een film-
held of wanneer een popidool op 
het muziekpodium verschijnt? 
Dat je smelt bij zijn of haar aan-
blik? Dat je alles wel zou willen 
doen om bij hem te zijn of om op 
haar te lijken?
Herken je dat en zou je dat weer 
willen beleven?
Dat kan heel gemakkelijk door je, 
natuurlijk in overleg met je ouders 
of verzorgers, op te geven voor 
het Vormsel dat je op zondag 20 
november kunt ontvangen.
Nieuwsgierig? Kom dan samen 
met je ouders of verzorgers naar 
de startbijeenkomst op woens-
dag 21 september om 19.15 uur in 

het Parochiecentrum in Rijen. 
Als je nog twijfelt… kom dan ook. 
Op deze avond maken we kennis 
met elkaar en leggen we uit wat 
we gaan doen. 
Ga je naar groep 8 van de basis-
school en heb je de Eerste Com-
munie gedaan? 
Dan moet je er echt voor zorgen 
dat je er bij bent. Het is de moeite 
waard! 
Meer informatie vind je op de 
website van de parochie (www.
parochiedongen.nl).
We hebben een persoonlijke uit-
nodiging aan je ouders of verzor-
gers gestuurd, dan kan het zeker 
niet mis gaan. Het Vormsel, dat 
wil je vast niet missen!

Werkgroep Vormsel

‘Wat ons hart aanspreekt, brengt 
ons in beweging’
Tijdens de viering van het Oogst-
dankfeest benadrukken we het 
belang van agrariërs in onze sa-
menleving en hoe dicht zij bij de 
oorsprong van het leven staan. 
Door de huidige problemen met 
betrekking tot de stikstofuitstoot, 
waarbij onze boeren en tuinders 
in een kwaad daglicht worden ge-
plaatst, worden zij en veel andere 
mensen in onze samenleving ge-
raakt. Dit maakt hen strijdbaar en 
komen als zodanig, met hun acties 
van de laatste tijd, steeds meer in 
het nieuws. Daarom is er gekozen 
voor het thema: ‘Wat ons hart aan-
spreekt, brengt ons in beweging’.
Voor deze jaarlijkse viering worden 
streekproducten uit de oogst en 
producten van bedrijven en parti-
culieren geschonken en in de kerk 
uitgestald. Tijdens de dienst zul-
len die aangeboden worden aan 
Werkgroep Arm in Arm te Dongen. 

Wanneer u als particulier of onder-
nemer iets wilt schenken, kunt u 
dit afgeven op vrijdag 16 septem-
ber vanaf 13.30 uur in de Laurenti-
uskerk. Wij kunnen de gaven ook 
ophalen. Hiervoor kunt u bellen 
naar Ine Goos, 0162-319070, of 
naar het secretariaat van de paro-
chie tussen 9.00 uur en 11.30 uur, 
0162-312561.
Wij willen u graag uitnodigen voor 
deze bijzondere viering op zondag 
18 september om 10.30 uur in de 
Laurentiuskerk. Deze viering kunt 
u ook volgen via livestream op de 
website. De kerk is voor bezoekers 
nog geopend tot 15.00 uur.
U bent van harte welkom!
Heeft u hierover nog vragen, dan 
kunt u contact opnemen met het 
bovengenoemde secretariaat. Uw 
vragen en/of opmerkingen wor-
den doorgegeven aan de werk-
groep.
Werkgroep Oogstdankviering,
in samenwerking met ZLTO

Dit najaar start een nieuwe reeks 
van verhalen voor kinderen op 
woensdagmiddag en voor gezin-
nen op zondagmorgen. Oude en 
nieuwe verhalen liggen weer klaar 
om verteld te worden. We be-
ginnen met reizen vol avontuur. 
Gaan jullie mee op reis? 
Op woensdagmiddag 21 septem-
ber trekken we door de woestijn 
met Abraham en Sara. Op 5 ok-
tober volgen we het leven van de 

dromerige Jozef: hij wordt ver-
kocht door zijn broers en komt 
in Egypte. Woensdagmiddag 21 
september en 5 oktober, Paro-
chiecentrum Dongen, 15.00 uur 
- 16.30 uur. 
Op zondagmorgen gaan we op 
stap met Ruth. Zij laat haar fami-
lie achter en vertrekt naar een on-
bekend land. Zondag 9 oktober, 
Parochiecentrum Rijen, 10.00 uur 
– 11.30 uur.

Dit najaar start een nieuwe reeks 
van verhalen voor volwassenen 
op maandagavond. Zittend in een 
kring wordt een bijbelverhaal ver-
teld met voorwerpen en gebaren. 
Kijkend naar het verhaal ontdek-
ken we wat het verhaal ieder van 
ons laat zien. Daarna ga je in stilte 
verder met wat jou bezighoudt. 
Hiervoor liggen allerlei creatieve 

materialen klaar. We sluiten geza-
menlijk af.

Laat je verrassen en ontdek op 
maandagavond 3 oktober het 
verhaal van de schepping. Maan-
dag 3 oktober, Parochiecentrum 
Dongen, 20.00 uur – 21.30 uur.
Aanmelden voor de bijeenkom-
sten is niet nodig.

Familieberichten

2 juli 
Christ van Leijsen, 

weduwnaar van A. Donkers,
96 jaar

10 juli 
Tiny Koenen, 

weduwe van Jos Riemslag, 
90 jaar

28 juli 
Liza van der Hoofden, 

weduwe van Gerard Peeters, 
84 jaar

18 augustus 
Sjan Rutten, 

weduwe van Janus van Dorst,
94 jaar


