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Bidden van het Rozenhoedje

Uitnodiging oktober Mariamaand
In de Laurentiuskerk in Dongen vindt in de maand oktober op iedere 
dinsdagavond een Mariaviering plaats. De kern van deze vieringen is 
het bidden van het Rozenhoedje, afgewisseld met korte Bijbelteksten 
en een overweging. De eerste twee vieringen waren op 4 en 11 okto-
ber. De volgende vieringen vinden plaats op dinsdag 18 en dinsdag 25 
oktober. De vieringen beginnen om 19.00 uur en duren tot 19.30 uur.
U bent van harte welkom!

Kerstwandeling Dongen
Op zaterdag 17 december vindt in Dongen een kerstwandeling plaats. 
De organisatie is in handen van de kerken uit Dongen en ’s Gravenmoer. 
Op een aantal versierde locaties wordt het kerstverhaal uitgebeeld. 
Wie mee wil helpen om deze wandeling te organiseren, kan zich aan-
melden bij Jan Brok, 0162-313875 of Kees Zwaans, 06-4417172669. Wie 
eerst meer informatie wil over de werkzaamheden, is van harte wel-
kom bij de voorlichtingsavond die op maandag 7 november plaats 
vindt in de Ontmoeting achter de Protestantse kerk. Ook op de website 
van de parochie treft u al meer informatie aan.

Familieberichten

Overleden:
3 oktober Tonny In ’t Groen, weduwe van Wim Laurijsen, 98 jaar
4 oktober Jo Nollen, weduwe van de heer Van Rijen, 100 jaar
Kerkelijk huwelijk:
19 september Monika Baras en Joost Hinssen

Bloemen bij Maria.

Kaderdag.

Oogstdankviering 18 september.

Tijd voor verwonderen
‘We verwonderen ons 
over wat we zelden zien, 
maar zelden 
over wat we alle dagen zien’.

Wanneer heb jij je voor het laatst verwonderd? Zo’n moment waar-
op je je pas inhoudt, onbevangen kijkt en stil wordt van wat je ziet. 
Iets dat je misschien dagelijks voorbij loopt, komt ineens als nieuw, 
anders in beeld. Of je ziet iemand met wie je veel omgaat ineens 
in een ander licht. Of je ontdekt een onvermoede kant van jezelf. 
Het is alsof er een geheim wordt geopenbaard. 
Soms is het geen verwondering maar verbijstering. Als iemand 
sterft, wordt je stilgezet, vertraagt de tijd en is niets meer hetzelf-
de. De vanzelfsprekende aanwezigheid van iemand is veranderd 
in een onvoorstelbare afwezigheid. Nooit die blik meer zien, nooit 
die woorden meer horen, nooit die aanraking meer voelen. Wie 
ben je nog als die ander er niet meer is?
Een verdrietige tijd breekt aan. Het is een tijd die we mogen zien 
als een geschenk: tijd om dichter bij het geheim van ons leven te 
komen. 
“Wie nergens meer van opkijkt, wie zich nergens meer over ver-
wondert of verbijstert, leeft niet meer”. Op Allerzielen mogen we 
samen opnieuw stilstaan bij leven en dood. Met de woorden van 
psalm 8 ons afvragen: “Als ik naar de hemel, met haar maan en 
sterren kijk, dan denk ik: wat is toch de mens dat U God om hem 
geeft?” Mag verwondering en verbijstering een aanzet zijn om zorg 
te dragen voor het leven. 
Pastor Edith Hertog

Allerzielen, misintenties en gesprek
Als je afgelopen jaar een goede vriend, vriendin, of partner verloren 
hebt, is het een ander jaar dan anders geweest. Wanneer je een dier-
baar, geliefd mens verliest, is het misschien alsof de zon minder licht 
en warmte geeft, de vogels minder fluiten en de bloemen minder 
bloeien. Het is herfst in je leven. Het verlies van een geliefde brengt 
rouw; en rouw valt vaak rauw op je dak. Rouw laat zich niet wegduwen, 
maar vraagt om aandacht. In onze parochie geven we de overlede-
nen door de misintenties een vaste plaats in onze vieringen. Als het 
mensen goed doet, zetten ze hun overledene vaker op gebed. Op 2 
november, tijdens de viering van Allerzielen, gaat alle aandacht in de 
samenkomst naar hen van wie we afscheid namen. Dan gedenken we 
de overledenen van het afgelopen jaar, maar ook de overledenen van 
wie het afscheid langer geleden is. Een derde vorm van rouwverwer-
king is ontmoeting en gesprek. Onze parochie kent een traditie van 
individueel contact en groepsgesprek. We bieden u een gesprek in 
een sfeer van vertrouwen en geborgenheid. Wanneer u graag bij uw 
rouw begeleid wilt worden, kunt u zich melden via het secretariaat 
info@parochiedongen.nl.

Feest Hubertus

Op 3 november is het de feestdag van Hubertus. Hubertus was een 
bisschop die opkwam voor zijn gelovigen, in het bijzonder voor de 
armen. Omdat Hubertus tijdens de jacht tot bekering kwam, werd hij 
de patroon van de jagers. Maar ook onder de bakkers in het zuiden 
van ons land zien we zijn populariteit terug. Ieder jaar gaan op 3 no-
vember pastores bij de bakkers langs om de Hubkes te zegenen. Ook 
in Dongen en Rijen zullen de pastores dat bij verschillende bakkers 
doen. De Hubkes worden gezegend, de dag na Allerzielen, voordat 
de winkels open gaan. 

Terugblik Oogstdankviering 

In de Laurentiuskerk vond op 18 september het Oogstdankfeest plaats. 
Het was, als vanouds, weer een prachtige viering met dit keer als thema 
‘Wat ons hart aanspreekt, brengt ons in beweging’. Een viering die 
verschilde van de gewone zondagvieringen: vlaggen, tromgeroffel, 
zang, prachtige bloemboeketten en heel veel producten die deels op 
een ludieke manier de kerk binnen gedragen werden. Een viering die 
inspireerde door teksten, liederen en overdenkingen af te stemmen 
op onze tijd, waarin er nogal wat veranderingen op ons af komen.
Ondanks die veranderingen is het echter opmerkelijk dat er zo veel 
geschonken is door de Dongense gemeenschap: het was nog nooit 
zo veel! Door deze verbondenheid om samen te delen heeft de werk-
groep Arm in Arm opnieuw veel gezinnen blij kunnen maken met een 
extra voedselpakket. Hartelijk dank aan de werkgroep Oogstdankvie-
ring, die dit evenement elk jaar opnieuw mogelijk maakt.

Bijbelverhalen opnieuw verteld

Woensdagmiddag voor kinderen
De Bijbel ligt weer open voor kinderen van de basisschool. Niet als een 
boek maar in de vorm van mandjes met de voorwerpen van het ver-
haal. Deze keer pakken we het mandje met de rollen van de profeten. 
Kan iedereen een profeet zijn? Kinderen die nog niet eerder geweest 
zijn, kunnen gewoon aansluiten. 
Woensdagmiddag 19 oktober, Parochiecentrum Dongen, 15.00 uur 
tot 16.30 uur. 

Zondagmorgen voor gezinnen
Samen met je kind de Bijbel ontdekken op je eigen manier? Op zon-
dagmorgen kan dat. Een volle mand met voorwerpen die het leven 
van koning David vertellen. Een spannend verhaal. Wat is voor jou het 
belangrijkste? 
Zondag 30 oktober, Parochiecentrum Dongen, 10.00 uur tot 11.30 uur.
Maandagavond voor volwassenen
Het leven van Maria op een nieuwe manier ontdekken? Kom dan 
maandagavond 31 oktober in de kring. Een mand met voorwerpen 
die iets vertellen over haar leven staat klaar. We rollen een blauwe doek 
uit en kijken hoe haar leven verloopt. Welk deel is bijzonder voor jou? 
Laat je verrassen en ontdek Maria op een nieuwe manier. Maandag 31 
oktober, Parochiecentrum Rijen, 20.00 uur – 21.30 uur.

Jouw levensverhaal 

Wil je schrijver worden?
Herinneringen komen en gaan. Soms zijn ze vaag en vluchtig. En soms 
zijn ze kraakhelder: je kunt nog vertellen welke geluiden, kleuren en 
geuren erbij horen. Herinneringen zijn verbonden met gevoelens, zoals 
trots, voldoening, dankbaarheid en vreugde, maar misschien ook met 
verveling, ergernis, verdriet of schaamte. 
Er is een manier om actief en creatief met die herinneringen om te 
gaan: het schrijven van een levensverhaal. In het samenwerkingsver-
band van onze parochies (Dongen en Rijen, Hulten en Molenschot) is 
een werkgroep actief die ouderen wil helpen bij het bundelen van hun 
herinneringen in een mooi levensverhaal. Wij luisteren, stellen vragen 
en schrijven het verhaal op. 
Als je denkt dat dit iets voor jou is om te schrijven of als je meer infor-
matie wilt, neem dan contact op met pastor Rob van Uden, bereikbaar 
via het secretariaat 0161- 222 833 of via rob.van.uden@parochiedongen.
nl.

Terugblik Kaderdag 23 september
Dit jaar waren diverse vrijwilligers van parochie Heilige Geest uit Rijen 
en parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart in ’t Karrewiel in Dongen 
– Vaart bijeengekomen om zich met elkaar te verdiepen in het thema: 
Barmhartige parochie.
Diverse stellingen rond dit thema werden besproken met de volgende 
achterliggende gedachte: hoe staat het met onze barmhartigheid en 
hoe kunnen wij als parochie onszelf nog meer barmhartig opstellen? 
Het werd een inspirerende middag door de inzet van enkele sprekers 
en de kaderleden. Samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden om op 
gelijk niveau met onze hulpbehoevende aan naasten hulp te kunnen 
bieden.
Aanmelding Eerste Heilige Communie
De nieuwe data voor de viering van de Eerste Communie in 2023 zijn 
bekend. In Dongen is dit op 21 mei. Kinderen die nu in groep 4 zitten 
en gedoopt zijn, kunnen dan voor het eerst meedoen rond de tafel 
van Jezus. 
Kinderen in groep 4 leren van alles op school en thuis. Aan tafel gaan 
bij Jezus betekent zoveel als willen leren van Jezus. En zo ontdekken 
dat je er niet alleen voor staat. 
Tot 30 november kunt u uw kind aanmelden via de website. Kinderen 
die bij de parochie bekend zijn en in 2015 zijn geboren, worden ook 
persoonlijk per brief benaderd.
In december ontvangen de communicanten thuis hun werkmap.
Vragen? Mail dan naar de werkgroep communie@parochiedongen.nl 
Namens de werkgroep Eerste Communie,
Pastor Edith Hertog

Herinnering Actie Kerkbalans
Ieder jaar in januari klopt de parochie bij u aan om mee te doen 
met de Actie Kerkbalans. Velen doen mee. Daar zijn we erg blij 
mee, want de parochie kan alleen bestaan van uw giften. Salaris 
voor het personeel, kosten voor onderhoud van gebouwen en 
begraafplaatsen en pastorale activiteiten moeten hiervan wor-
den betaald. Heeft u al bijgedragen in 2022?

De Actie Kerkbalans heeft tot en met eind september 2022 voor 
de parochie € 78.425,-- opgebracht. Met een begroting van € 
85.000,-- zijn we nu nog € 6.575,-- af van ons streefbedrag en 
zeker wel op de goede weg. 

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL 55 RABO 
0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart met 
vermelding van ‘Parochiebijdrage 2022’.
Met uw bijdrage gaan we dat streefbedrag wel halen! Kijk voor 
het resultaat in de kerk op de levensgrote thermometer.

Weet u dat…

 • u op de website de gehele toespraak kunt lezen die Gerard Jansen in de Startviering heeft verteld?

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

 • 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? En op de Facebookpagina van de parochie.

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


