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Terugblikken in het nieuwe jaar
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen. Heb je plannen voor dit 
jaar of zie je wel wat er komt? Of maak je geen nieuwe voornemens 
om teleurstelling te voorkomen? Hoe dan ook, met of zonder duide-
lijke plannen zal het een jaar zijn van keuzes maken. De grote en kleine 
keuzes die we van dag tot dag maken geven ons leven concreet vorm. 
Als je de ervaring hebt dat je vooral geleefd wordt of dat je maar moei-
lijk kan kiezen wat te doen, kan het een goed idee zijn om regelmatig 
terug te blikken op de voorbije dag. Tien minuten in de avond om jezelf 
beter te leren kennen. Het is niet moeilijk, maar vraagt wel geduld met 
jezelf. Niet op de automatische piloot doorjakkeren: stil staan en be-
wust worden van hoe je de dag beleefd hebt. Wat heb je gedaan, wat 
heb je meegemaakt? Hoe was je stemming, welke gedachten waren 
hierbij? Wat gaf je rust en vertrouwen, wat heeft je goed gedaan? Wat 
maakte je onrustig of gaf ergernis? 
Het gaat om de gewone ervaringen van de dag. Hoe langer je dit doet, 
hoe meer je bij jezelf gaat opmerken, ook de kleine bewegingen in je 
stemmingen. Je gaat rode draden, patronen zien bij jezelf in je stemmin-
gen. Sta nadrukkelijk stil bij de positieve ervaringen van die dag. Niet om 
de negatieve ervaringen weg te wuiven, maar om de blik te verruimen 
om hoop en kracht op te doen. Doe het in het vertrouwen dat God mee 
kijkt en luistert. Meer weten? Zoek eens op internet naar ‘levensgebed’. 
Ik wens u een gezegend jaar toe met een dagelijkse portie levensmoed.
Pastor Edith Hertog

Communicanten op weg

Op deze Parochiepagina kijken we niet alleen vooruit naar het nieuwe 
jaar, maar ook nog even terug op Kerstmis. De kerstvieringen vonden 
plaats in de Laurentiuskerk en werden goed bezocht. Voor de kinderen 
die zich op hun Eerste Communie voorbereiden was een bijzondere rol 
weg gelegd. Zij maakten papieren engeltjes en schreven kerstwensen 
die in de kerk konden worden bekeken. Een foto van de creaties treft 
u op deze pagina aan.   

Bijbelverhalen opnieuw verteld

Zondagmorgen: Verhalen over Jezus voor (groot)ouders en hun (klein)
kinderen. Samen in de kring kijken, luisteren en verwonderen. We ver-
tellen het verhaal over Jezus die de kinderen zegent. De bijeenkomst 
van 22 januari begint om 10.00 uur in Parochiecentrum Dongen en 
duurt tot 11.30 uur.
Maandagavond: Tijd, tijd, tijd… er zijn vele soorten tijd. Begin en einde. 
Kan een einde ook een begin zijn? Is ieder begin ook een einde? De tijd 
van ons leven. Ontdek de cirkel van het jaar op een nieuwe manier. 
Deze bijeenkomst vindt op 23 januari plaats in Parochiecentrum Rijen, 
begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
Woensdagmiddag: Voor kinderen van de basisschool die Jezus beter 
willen kennen. Aan het begin van het nieuwe jaar vertellen we verhalen 
over Jezus. De leerlingen van Jezus zitten in de boot en komen terecht 
in een storm. Kom je ook?
We zien je graag op 25 januari in Parochiecentrum Dongen. De bijeen-
komst begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Engelen met goede wensen van de nieuwe 
communicanten in de kerststal.

Op kerstavond luisterde iedereen aandachtig naar een bijbelverhaal, verteld door pastor Edith Hertog.

Nieuwjaarsboodschap

In de ‘Nieuwjaarsboodschap voor onze parochianen en voor al onze 
medemensen’ wenste vicevoorzitter Gerard Jansen iedereen een Ge-
zegend Nieuwjaar toe. Ook sprak hij onder meer het volgende uit:, 
,De vrede op aarde die wij zo stellig bezingen, lijkt niet alleen verder 
weg dan ooit. Het gevoel van wanneer komt het weer goed, is voor 
veel mensen een utopie. Aan vrede willen en kunnen wij wel werken: 
in het voetspoor van Jezus en zijn Blijde Boodschap willen wij uitnodi-
gende en gastvrije parochies zijn. De parochies bieden de plek waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar wij samenwerken voor onze 
medemens en waar je jezelf thuis en veilig mag voelen. Eén van de 
beste manieren om uit een positie van eenzaamheid te komen is je 
aansluiten bij hen die deze weg al hebben gevonden. Met elkaar aan 
activiteiten werken geeft veel voldoening en geeft een doel in je leven. 
Een antwoord op de vraag wat in jou het beste naar boven haalt?”
 
De volledige Nieuwjaarsboodschap kunt u lezen 
op de website van de parochie.

Actie Kerkbalans

In januari 2022 hebben alle parochianen een uitnodiging ont-
vangen om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. We zijn nu 
twaalf maanden verder en die uitnodiging heeft tot en met 
31 december voor de parochie € 88.307,- opgebracht. Dat 
betekent dat het streefbedrag van 85.000,-- ruimschoots is 
behaald! Wij danken u zeer hartelijk voor uw bijdrage. Op 14 
januari start de Actie Kerkbalans 2023. In de week van 14 t/m 
21 januari krijgen onze parochianen een uitnodiging in de bus 
om aan deze nieuwe actie mee te doen. Het motto blijft: ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Kijk voor het resultaat op 
de levensgrote thermometer in de kerk.

Tarieven 2023

Op basis van indexering heeft het Bisdom Breda met ingang van janu-
ari 2023 de tarieven voor de diensten van de parochie gewijzigd. Het 
tarief voor gebedsintenties wordt € 12,-. Voor de parochiebijdrage via 
Actie Kerkbalans wordt minimaal € 156,- per jaar gevraagd. Kijk voor 
alle tarieven op onze website.

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.

Familieberichten

Overleden:
14 december Annie de Bont, weduwe van Jan de Hoon, 97 jaar
22 december Ruud Snoeren, echtgenoot van Ginny Snoeren-Vinger-
hoeds, 90 jaar

Weet u dat…
• de parochie nog steeds op zoek is naar vrijwilligers?
• 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.

Hoe de route was
De buurtbus is een lijndienst. Dat 
houdt in dat reizigers, net als op 
de grote bussen, kunnen reizen 
met een OV-chipkaart, een enke-
le-reisticket en binnenkort ook via 
OV-pay (inchecken met je bank-
pas). De route die de buurtbus 
’s Gravenmoer tot 9 januari reed 
was: ‘s Gravenmoer, Kaatsheuvel, 
Sprang Capelle, Waalwijk en terug 
naar ’s Gravenmoer. Van daaruit 
via Dongen naar station Gilze-Rij-
en en terug.

De nieuwe route
De route van ’s Gravenmoer via 
Kaatsheuvel en Sprang naar Waal-
wijk blijft ongewijzigd. Echter dan 
komt er dus een nieuw stuk bij. 
Van Waalwijk gaat de tocht via 
Drunen, Elshout, Oud-Heusden, 
Herpt en Heusden naar bussta-
tion de Kromme Nol bij Wijk en 
Aalburg. Een leuke uitbreiding 
voor de chauffeurs. De route gaat 
bijvoorbeeld dwars door het pit-
toreske vestingstadje Heusden, 
waar altijd een leuke test voor de 
stuurmanskunst van de chauf-

feurs staat te wachten (zie foto).

Wat betekent dit 
voor de reizigers
De uitbreiding van de lijn heeft 
voor de reizigers van lijn 231 geen 
consequenties. Vanaf het mo-
ment dat de bus vanuit Waalwijk 
richting Wijk en Aalburg rijdt (het 
lijnnummer verandert dan naar 
233) komt er een bus van een 
andere buurtbusvereniging (d’n 
Elshout) de route naar ’s Gra-
venmoer en station Gilze Rijen 
overnemen. Zo zorgen er drie 
buurtbusverenigingen (BBV’s) 
voor het vervoer van reizigers in 
de kleinere plaatsen, namelijk BBV 
Waalwijk, BBV D’n Elshout en dus 
BBV ’s Gravenmoer en omgeving.

Buurtbus ’s Gravenmoer 
verzorgt nóg een lijndienst

De 32 chauffeurs van de vereni-
ging onderhouden ook nog een 
andere lijndienst: de 230. Dit 

doen zij samen met buurtbus-
vereniging Molenschot Dorst. 
Deze route gaat via Oosteind en 

Oosterhout naar Dorst en Mo-
lenschot en eindigt eveneens bij 
station Gilze Rijen.
Een afwisselende job, lijkt ons.

Chauffeur worden?
De buurtbusvereniging kan altijd 
nieuwe chauffeurs gebruiken. 
Lijkt het je een leuke uitdaging en 
tijdsbesteding? Meld je dan aan 
voor meer informatie via info@
buurtbussgravenmoer.nl 
De chauffeurs rijden de ene week 
een 3- of 4-uursdienst op lijn 231 
en de andere week een 3- of 
4-uursdienst op lijn 230. Zij zijn 
allemaal vrijwilligers. Het enige 
dat je nodig hebt om vrijwillige 
buschauffeur te worden is een 
geldig B-rijbewijs. 
Neem ook eens een kijkje op de 
website van de vereniging 
www.buurtbussgravenmoer.nl

De buurtbus ’s Gravenmoer en omgeving is al jarenlang een ver-
trouwd beeld in de straten van onder meer Dongen, Rijen, ’s 
Gravenmoer, Oosterhout en Oosteind. Vanaf 9 januari heeft de 
vereniging op verzoek van opdrachtgever Arriva haar werkge-
bied uitgebreid. Een mooie uitdaging voor de chauffeurs. Het 
aantal dorpen dat de buurtbus (lijn 231) nu aandoet is uitgebreid 
van 6 naar 12!

Buurtbus gaat route uitbreiden
NU OOK RICHTING LAND VAN ALTENA

De Wijkse Poort in Heusden.


