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Advent 2022: Dit is wat we nodig hebben

Feest Kerk en School met de H. Hartschool.

Het bijbelverhaal van 
Jozef in beeld.

Pastor Rob van Uden zegent Hubkes bij bakker Pim Filius.

Mieke Jansen

Nanny Wevers-Beekers

Petra van Dongen- van Riel

Piet van der Veeken

Sjef Schellekens

Ad van Dongen

Bert van ’t Westeinde

Gerrie Berendse-Nieuwland

Kees Sluijk

Marian van Dongen

Martien Trommelen

Adventsgebed

Feest bij workshop Kerk en School

Jubilarissen in het zonnetje
Het Bisdom wil zich inzetten voor parochievernieuwing en dat doen we ook 
in de parochie. Eind september hadden we nog een kadermiddag over het 
thema ‘Naar een barmhartige parochie’. Steeds opnieuw proberen we stap-
pen te zetten om ons parochieleven toekomst te geven. Wanneer we ons 
parochieleven willen vernieuwen, kunnen we nooit zelf buiten schot blijven. 
Onze vrijwilligerskerk staat op dit moment voor grote uitdagingen en voor 
de vrijwilligers komen die veranderingen soms heel dichtbij. Het stelt vragen 
aan ons doen en ons geloof. Voor ons als pastores is het inspirerend om te 
zien hoeveel mensen proberen om onze gemeenschap in Dongen te laten 
bloeien. Het is belangrijk om elkaar daarbij ook te danken voor de gegeven 
inzet. Elk jaar zetten we onze jubilarissen in het zonnetje. We bedanken alle 
vrijwilligers, met name de jubilarissen, voor hun inzet.
 Rob van Uden, teamleider

Familieberichten

Weet u dat… 

Kerkgangers Laurentiuskerk te gast bij de Zusters

Zegening Hubkes

Bijbelverhalen opnieuw verteld

Zondagochtend 
voor gezinnen 
Samen met je kind toeleven naar 
Kerstmis? Op zondagmorgen kan 
dat. We vertellen het verhaal van 
de Advent en steken voor iedere 
week een kaars aan. Hoe bereid 
jij je voor op een belangrijk feest? 
Zondag 27 november, Parochie-
centrum Dongen 10.00 uur –  
11.30 uur.
Dit najaar keken en luisterden 
kinderen en volwassenen naar de verhalen over het leven van Jozef, 
Ruth, David en Maria. Iedere keer ontrolde zich het leven en was er 
iets anders te zien…

Maandagavond voor volwassenen

In de adventstijd horen we verhalen van profeten. Wie zijn zij eigenlijk? 
Kom maandagavond 28 november in de kring. We maken kennis met en-
kele profeten en wat zij zeggen. Door wie laat jij je inspireren? Ontdek de 
profeten op een nieuwe manier. Maandag 28 november, Parochiecentrum 
Dongen, 20.00 uur – 21.30 uur.

Jubilea 2021

40 jaar

25 jaar
 
Ria van Riel – Gillis, Ans van der 
Staak

12,5 jaar

Annie Jacobs

50 jaar: 

Hanita Schellekens, Diny Severijns 
– Damen,  Van Rooij, Ria Broeders 
- Mols

• op zaterdag 17 december een kerstwandeling plaats vindt?  
De organisatie is in handen van de kerken uit Dongen en ’s Gravenmoer.

•  de Actie Kerkbalans tot en met oktober € 80.227,-- heeft opgebracht? 
Helpt u mee om het bedrag van € 85.000,-- te bereiken?

•  de parochie nog steeds op zoek is naar vrijwilligers?
•  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 Nieuwsup-

date? Op zaterdagochtend 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?

Overleden:
9 oktober Hélène Vermeulen, 
weduwe van Toon van Dongen, 
91 jaar
1 november Geert Koppers, echt-

genoot van Thérèse Koppers – 
Vermeeren, 91 jaar

Gedoopt:
9 oktober Fay Vermeulen

Op donderdag 3 november gingen we bij de bakkers langs. Het is de feest-
dag van de Heilige Hubertus en daar horen de Hubkes bij. Het is werkelijk 
prachtig om elk jaar het dagelijks werk van mensen te mogen zegenen. Maar 
we zegenen natuurlijk ook de bakkers die voor ons dagelijks brood zorgen 
en we bidden voor een goede gezondheid voor allen die van het brood 
mogen eten. En toch was de Hubkeszegening anders dan andere jaren. 
We leven in een tijd dat veel bakkers het moeilijk hebben door de stijgende 
prijzen van energie en graan. En als we dan ons gebed op de actualiteit rich-
ten, wordt een belangrijke snaar geraakt. We hebben allemaal onze zorgen 
en we willen bidden om zegen. Een mooie traditie in moeilijke tijden. We 
hebben de broodjes gezegend bij bakkers De Koning, Pim Filius en Floor 
van Lieshout in Dongen, bakker Vromans in Rijen en Bakker Dennis in Dorst.

Op maandag 10 en donderdag 13 oktober zijn de groepen 3 van de H. 
Hartschool en Basisschool Achterberg voor een workshop in de Lauren-
tiuskerk geweest.
De werkgroep Kerk en School had de leerlingen uitgenodigd voor een feest 
in de kerk. Nou, daar kwamen ze graag op uit. Na een korte rondleiding 
door het immense gebouw zijn ze zich gaan voorbereiden op het feest. Ze 
hebben een place-mat versierd en een liedje voorbereid. De werkgroep 
had ook nog enkele speciale gasten uitgenodigd, die veel vrijwilligerswerk 
in de kerk doen. Ook die hadden er zin in. Echter, die speciale gasten kwa-
men ineens vertellen dat ze plotseling andere afspraken hadden. Wat nu! 
In overleg met de kinderen hebben we de mensen die in de kerk aan het 
klussen waren maar gevraagd. En die hadden wel zin in een feestje! Nu kon 
het feest beginnen: eerst het liedje gezongen en daarna waren er ranja en 
een wafel met slagroom, versierd met hagelslag. Heerlijk.
Terwijl kwam een zwerver de kerk binnen lopen. Hij had ‘s nachts bij een 
boer in een stalletje geslapen. In de kerk was het lekker warm voor hem. 
En hij had erge honger. Zou hij ook mee kunnen feesten? Ja hoor! Het feest 
was compleet. Na afloop hebben we met de kinderen nagepraat of ze zelf 
bij een feestje zoiets ook al eens mee hadden gemaakt. Zo’n gebeurtenis 
heeft Jezus eens verteld aan de mensen in zijn land en het staat als verhaal 
in de Bijbel. Jezus wilde laten weten, dat iedereen welkom is in zijn leven. 
Dat Bijbelverhaal hebben we aan de groep meegegeven, zodat de leer-
kracht met de kinderen nog eens terug kan kijken op de workshop. Wilt u 
mee helpen om workshops te organiseren? Dan kunt u contact opnemen 
met het parochiesecretariaat, info@parochiedongen.nl of 0162-312561.

Wanneer ik de liturgie in de Advent overzie, en ik lees de eerste lezingen 
door, dan is het of ze als een zalf voor mijn ziel zijn. In de liturgiegroep 
van de parochies zei één van de werkgroepleden met een zucht:, ,Als je 
de krant leest, het journaal kijkt, als ik de mensen hoor praten, dan is dit 
precies wat we nodig hebben!” We dachten over deze uitspraken na en 
besloten dat daarmee het thema van de vier weken was geformuleerd: 
‘Dit is wat we nodig hebben’. Elke eerste lezing is een visioen, een belof-
te. De eerste zondag lezen we: Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 
ploegijzers. Niemand zal nog leren oorlog voeren. De tweede: Een twijg 
ontspruiten aan de stronk van Isaï. En God richt een banier voor de vol-
keren op. De derde zondag: De woestijn en steppe zullen zich verheugen. 
En: Allen die de moed verloren hebben: Vat moed en vrees niet. En op de 
laatste zondag lezen we over de jonge vrouw die een zoon zal baren met 
de naam ‘Immanuël’, ‘God met ons’.
Wanneer je veel negatief nieuws hoort en ziet, is het belangrijk dat ook je 
hoop en je verlangen worden gevoed. De vieringen van de Advent geven 
ons wat we op dit moment nodig hebben. Met Jesaja kunnen we aan de 
Advent beginnen: Kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer.
 
 Pastor Rob van Uden

Graag willen we in onze parochies aandacht geven aan ontmoeting en 
gebed. In de adventsperiode willen we ongedwongen met elkaar samen-
komen. Met elkaar rond de tafel, een kopje koffie drinken en ook samen 
bidden. Het adventsgebed dat we voor u hebben voorbereid bevat niet 
heel veel woorden, maar wil wel een steun in de donkere dagen voor Kerst 
zijn. De teksten en gebeden zijn hoopvol. Graag nodigen we u uit: Op de 
dinsdagen 29 november, 6 december, 13 december en 20 december in 
het Parochiecentrum in Dongen. De aanvang is 19.00 uur.

Vormelingen op weg naar hun Vormsel

In onze parochies zijn vijf jonge mensen zich aan het voorbereiden op 
hun Vormsel. Het was een tijd van ontdekken wie jezelf bent en wie Je-
zus is. Ze hebben geluisterd naar verhalen van Jezus. En ze zijn aan de 
slag gegaan: ontdekken hoe mensen de boodschap van Jezus handen 
en voeten geven. Helpen bij de Weggeefhoek in Rijen, bij het onderhoud 
van het kerkhof en bij de viering van Allerzielen. In de laatste bijeenkomst 
dachten de vormelingen na over de Heilige Geest. Geestkracht ontvangen 
is zoiets als vurig worden. 
Op zondag 20 november zal vormheer Harry Lommers Anna, Max, Milan, 
Ramon en Tim vormen. Tijdens de viering is er een extra collecte voor de 
Weggeefhoek. Bidt u mee om geestkracht? De viering begint om 10.00 uur 
in de Maria Magdalenakerk in Rijen. U bent van harte welkom!

In verband met gestegen energiekosten en om energieverspilling te 
voorkomen vinden er op dit moment in de Laurentiuskerk geen vie-
ringen plaats. Parochianen zijn tot en met zondag 26 maart 2023 van 
harte welkom in de kapel van de Zusters Franciscanessen. De parochie 
Dongen en Klein Dongen – Vaart heeft deze samenwerking dankbaar 
aanvaard. De vieringen bij de Zusters beginnen om 10.30 uur. De kerst-
vieringen vinden wel in de Laurentiuskerk plaats. 

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


