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Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 

Parochie Heilige Geest 

Rijen, Hulten en Molenschot 

AGENDA GEZINSKERK 2017-2018 
 

Zaterdag 31 maart - ‘Gezinspaasviering’ 

Maria Magdalenakerk, Rijen (17.00 uur) 

Sint-Laurentiuskerk, Dongen (17.00 uur) 
 

Zondag 27 mei – ‘Onze Vader …’ 

Parochiecentrum Rijen (10.00 uur) 
 

Zondag 24 juni – ‘Zomerse afsluiting’ 

Dongen (10.00 uur) 

 

  NIEUWSBRIEF GEZINSKERK 
 

UITNODIGING 25 MAART 2018 
‘Palmzondag, een koning op een ezel?’ 
 

Voor alle kinderen met hun ouders, spe-

ciaal ook de communicanten! 

 

Op Palmzondag gaan we samen eerst 

Palmpasenstokken maken. Daarna gaan 

we in processie naar de kerk. Want het is 

feest. We vieren dat Jezus naar ons toe 

komt en ons altijd wil helpen. Wie wil jij 

helpen? Wie kan er een hart onder de 

riem gebruiken? De Palmpasenstok geef 

je na afloop aan iemand die je blij wilt 

maken. Bijvoorbeeld iemand die ziek is, 

zich alleen voelt of verdrietig is of …?... 

 

Voor de Palmpasenstokken en alle ver-

sieringen inclusief de broodhaan wordt 

gezorgd, maar je mag natuurlijk ook iets 

van jezelf meebrengen.  
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Breng je de stokken later weer te-

rug? Opgave vooraf is niet nodig.  

De kinderen van de Jozefschool 

hebben in de afgelopen weken geld 

gespaard voor de vastenactie. In de 

viering in de Maria Magdalenakerk 

vertellen zij in een toneelstukje over 

de kinderen van Zambia.  

Let op: tijd en plaats zijn anders dan 

anders. 
 

Rijen 

10.00 uur, Basisschool St. Jozef, in-

gang Kloosterstraat, Rijen. We eindi-

gen in de Maria Magdalenakerk 

rond 11.15 uur. 
 

Dongen 

10.30 uur, Parochiecentrum Hoge 

Ham 84, Dongen. We eindigen in de 

Laurentiuskerk rond 11.45 uur. 



 

 

 

 
 
 

Contactgegevens:  
Dongen:       Rijen: 
E-mail: gezinskerk@parochiedongen.nl    E-mail: gezinskerk@parochieheiligegeest.nl 
Telefoon: 0162 312561      Telefoon: 0161 222833 

Bezoek onze facebookpagina     Gezinskerk in Rijen en Dongen  

NIEUWSBRIEF GEZINSKERK  PAGINA 2 

 

 
 

Tot slot maakten we samen een boekrol 

van het verhaal van de reis van Jezus 

naar de tempel, het huis van zijn Vader, 

in Jeruzalem. 

 

 

ZONDAG 25 JANUARI 

‘Jezus, eigenwijs?’ 
 

 

Ouders en kinderen raakten niet uit-

gepraat over de vele gezichten van 

God.  

En wat zat er nu in de koffer?  

 

 
 

We bekeken een echte gebedsmantel, 

een mini-torarol met een jad en een 

mezouza, het kokertje dat aan de 

deurpost zit.  
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