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Weet u dat…
 
•  op zaterdag 17 december een kerstwandeling plaats vindt? De or-

ganisatie is in handen van de kerken uit Dongen en ’s Gravenmoer. 
Het bericht staat uitgebreid op de website.

 •  op zondagmiddag18 december zanggroep Korije een kerstconcert 
geeft in de Maria Magdalenakerk in Rijen? Aanvang 14.00 uur, maar 
de deur gaat al om 13.30 uur open.

 •  de Actie Kerkbalans tot en met november € 84.612,-- heeft opge-
bracht? Met een begroting van € 85.000,-- zijn we nu heel dicht bij 
ons streefbedrag en zeker op de goede weg.

 •  u via uw smartphone kunt deelnemen aan de collecte? Meer infor-
matie 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 pa-
rochienieuws 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.

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

Mens worden…

Kerstmis! Een wereld van symbolen is verbonden met dit woord: de 
kaarsen, de sterren, de glanzende kerstballen, de kerstboom, de krib-
be, de os en de ezel, de herders, de goede Jozef, de lieve Maria en het 
Kind liggend op stro.
Deze symbolen zijn een afstraling van de grootste gebeurtenis in de 
menselijke geschiedenis: namelijk de ervaring dat God zelf mens is 
geworden. 
De kerstlichtjes, de groene takken, de kunstzinnige kerstgroepen en 
alle versieringen die erbij horen, vinden hun oorsprong in een gelovige 
beleving en ze spreken nog steeds tot het hart. Door de veelheid van 
kerstartikelen zijn we de oorspronkelijke betekenis van de oude sym-
bolen haast vergeten. Maar te midden van al het glitter en goud heeft 
Kerstmis haar diepste heiligheid bewaard. Het is de heiligheid van het 
leven zelf, en ons leven draagt dat heilige geheim met zich mee. Niets 
is zo kostbaar als ons eigen leven. Iedere aanval op het leven van een 
mens is een aanval op God zelf. Met de geboorte van het Kind viert 
ons christelijk geloof het feit dat het Leven zelf zich aan ons bekend 
maakt als een goddelijk geschenk. Gelukkig voelen ontelbare men-
sen ten diepste aan wat dit voor onze wereld betekent: het verlangen 
van mensen naar elkaar, een veilig thuis zijn voor elkaar, een klimaat 
scheppen waarin mensen kunnen groeien, waar mensen mogen zijn 
zoals God hen heeft bedoeld: mensen die liefhebben! Alle symbolen 
die met Kerstmis te voorschijn komen, mogen spreken van onze fun-
damentele verbondenheid met elkaar om samen te leven in het Licht.
Van harte een Zalig Kerstfeest toegewenst!
Namens het pastorale team, pastor Joost de Bont

Openstelling St. Laurentiuskerk

Kom tijdens de komende feestdagen naar de grote Kerststal kijken in 
de Laurentiuskerk. Rond Kerst en Oud en Nieuw zal de kerk extra open 
zijn voor een bezoek op:
Zondag 18 december 14.00 uur – 16.00 uur
Woensdag 21 december 14.00 uur – 16.00 uur
Zaterdag 24 december  14.00 uur – 16.00 uur
Zondag 25 december 11.30 uur – 14.00 uur
Maandag 26 december 13.00 uur – 15.00 uur
Woensdag 28 december 14.00 uur – 16.00 uur
Zaterdag 31 december 14.00 uur – 16.00 uur
Zondag 1 januari  14.00 uur – 16.00 uur

Vieringen rond Kerst en Oud en Nieuw in de Laurentiuskerk 
 • Kerstavond, zaterdag 24 december 19.00 uur Familie-kerstvie-

ring m.m.v. Vrouwenkoor Dal Cuore o.l.v. Rick Muselaers & Petra 
Schoonenboom (hobo). Viering van Woord en Communie.

 • Kerstavond, zaterdag 24 december 21.00 uur Nachtmis. Eucharistie-
viering m.m.v. St. Laurentiuskoor o.l.v. Rick Muselaers, Koperensem-
ble Stuiver & Petra Schoonenboom (hobo).

 • Eerste Kerstdag zondag 25 december 10.30 uur Viering van Woord 
en Communie met koorzang van het St. Laurentiuskoor.

 • Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2023 10.30 uur Eucharistieviering. Let 
op: deze viering is in de Kapel van de Zusters Franciscanessen met 
koorzang van het Gelegenheidskoor. 

Streaming via YOUTUBE. Zie de site van de parochie: Vieringen/ 
Livestreamvieringen.

Vieringen in de Kapel van de Zusters Franciscanessen

Sinds 6 november jongstleden zijn de zondagvieringen van de parochie 
gedurende deze winterperiode in de Kapel van de Zusters. Andere 
vieringen, zoals uitvaarten voor parochianen, vinden gewoon plaats in 
de Laurentiuskerk. De kerk is ook open op woensdagmiddagen voor 
een bezoek, een kaarsje en gebed. De kerstviering op kerstavond in de 
Kapel is alleen voor de vaste gasten van de zusters en is toegankelijk 
met een entreekaart die de zusters aan hun gasten uitgeven. Voor de 
parochianen zijn er drie prachtige kerstvieringen in de Laurentiuskerk. 
Zie elders op deze pagina voor de tijden. Verslag Vormselviering: ‘Laat 
je licht stralen!’
Op zondagmorgen 20 november spraken vijf jonge mensen uit wie 
Jezus voor hen is: iemand die helpt en opkomt voor een ander, lief 
is en altijd luistert, bij me is en motiveert om door te gaan, vrede en 
liefde is, wijs en… moedig. Die laatste uitspraak stond niet op papier, 
maar hoorde er voor de vormelingen wel bij. Vormheer Harry Lom-
mers moedigde Max, Tim, Milan, Anna en Ramon aan om hun licht te 
laten stralen. Geen eenvoudige opdracht in deze tijd om niet meteen 
klaar te staan met je oordeel. Wel passend bij de eigen ervaring van de 
vormelingen dat vriendschap voor hen heel erg belangrijk is. Vrienden 
veroordelen elkaar niet, maar helpen elkaar. In het Vormsel ontvin-
gen Max, Tim, Milan, Anna en Ramon het teken van de grenzeloze 
vriendschap van God en Jezus. De aandachtige sfeer van deze viering 
nodigde iedereen uit om zich die vriendschap opnieuw te herinneren 
en eigen te maken. De vormelingen ontvingen de vriendschapsicoon 
als zichtbare herinnering én uitnodiging.

Synodaal Proces naar het volgende niveau

Op 31 maart 2022 verzonden we het verslag van het Synodaal Proces 
in onze parochies naar het Bisdom. De reacties van een aantal brieven 
en gesprekken zijn zorgvuldig verzameld. Een maand later kwam een 
kleine werkgroep uit het Bisdom met een samenvatting van alle reac-
ties uit het Bisdom en op 15 augustus 2022 verstuurden de bisschop-
pen van Nederland een gezamenlijk document uit de Nederlandse 
Kerkprovincie. En opvallend genoeg: hierin waren veel geluiden vanuit 
onze parochies nog steeds herkenbaar. Op 27 oktober jongstleden 
heeft het ‘Secretariaat van de Bisschoppensynode’ een werkdocument 
opgesteld. Dit document is niet bedoeld voor de hele wereld, maar 
het is een werkdocument voor ons continent. Er worden van septem-
ber 2022 tot maart 2023 continentale synodale vergaderingen bijeen 
geroepen. De bedoeling van deze vergaderingen is om de afgelegde 
weg goed te overzien en te wegen. De reacties zullen weer verwerkt 
worden. Opvallend is zeker dat de Paus veel aandacht geeft aan de 
eigen vragen en de eigen kleur van elk continent. Inmiddels kunnen we 
ook uitkijken naar de laatste fase: de zestiende Algemene Vergadering 
van de Bisschoppensynode in het Vaticaan in oktober 2023 met het 
thema: ‘Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie, missie’. 
De Paus hecht zoveel waarde aan het hele proces dat het niet met de 
bijeenkomst van 2023 zal worden afgerond. Hij heeft inmiddels voor 
oktober 2024 een vervolgbijeenkomst gepland.

Pastor Rob van Uden

Uw parochie als goed doel

Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun be-
zittingen moet gebeuren. Dit is begrijpelijk. Het is een geruststellende 
gedachte, dat uw bezittingen na overlijden een bestemming krijgen, 
die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wel-
licht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een 
van die goede doelen kan uw parochie zijn. U kunt uw parochie op 
twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat 
of door een erfstelling. 
Meer informatie hierover vindt u op onze website www.parochiedon-
gen.nl onder het menu Mens en Organisatie bij Financiën.

Welkom vrijwilliger!

Onze parochie kent veel vrijwilligerswerk waarvoor wij uw interesse 
willen wekken. Wanneer deze taken worden uitgevoerd is afhankelijk 
van het soort werkzaamheden. Er zijn individuele taken en werkgroe-
pen. U kunt kiezen uit een groot aantal vacatures:
 •  Onderhoud Oude kerkhof aan de Bolkensteeg
 •  Gelegenheidskoor
 •  Klusgroep
 •  Schoonmaakgroep
 •  St. Laurentiuskoor
 •  Tuinonderhoud
 •  Werkgroep communicatie
 •  Lector, collectant en/of koster
 •  Bloemengroep 
 •  Schrijver Levensverhaal
 •  Werkgroep kerk en cultuur
 •  Rondbrengen van folders
 •  Redactie Parochiepagina
 •  Leden voor het Parochiebestuur en Adviesorgaan
 •  Werkgroepen rond Gezinskerk, Kerk en School, Eerste Communie 

en Vormsel 

Neem gerust contact op via de mail: ledenadm@parochiedongen.nl 
of bel in de ochtend naar 0162-312561.

Oproep secretariaat Parochiecentrum

Door ouderdom en ziekte zijn helaas steeds meer van onze vrijwilli-
gers genoodzaakt te stoppen met hun activiteiten. Daarom moeten 
we keuzes maken bij de service die wij als parochie kunnen bieden.
Tot nu toe is het Parochiecentrum iedere ochtend geopend van 09.00 
uur tot 11.30 uur. Het hoort bij onze manier van gastvrij zijn, van open-
stelling. Parochianen kunnen dan binnen lopen om hun misintenties 
op te geven, voor vragen, voor een gesprek. Allemaal zaken die erg 
worden gewaardeerd.
Wij kunnen deze service in stand houden als er voor de donderdag-
ochtend iemand bereid is 2,5 uur in de ruimte naast de voordeur te 
zitten en als gastvrouw of gastheer de deur open doet, de telefoon aan 
neemt, de mail beantwoordt, misintenties noteert en koffie zet. Soms 
is het druk op de ochtend als er vergaderingen zijn, soms is het rustig. 
Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat gesloten. 
Helpt u deze service mee in stand te houden? Mail dan naar: lede-
nadm@parochiedongen.nl of bel in de ochtend naar 0162-312561. U 
bent van harte welkom.

Familieberichten

16 nov Diny van Reijen, 76 jaar
20 nov Nellie Marcelissen, weduwe van Piet Geerts, 87 jaar
27 nov Sjan Rekkers, weduwe van Cees de Jong, 100 jaar
 2 december Tabby van den Nieuwenhuijzen, 82 jaar
 8 december Toos Goos, echtgenote van Jan van den Hoek, 88 jaar
 9 december Ton Melis, weduwnaar van Marijan Melis-van den Bouw-
huijsen, 91 jaar 


