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Beste ouders
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief die het Samenwerkingsverband van de parochies in Rijen-Dongen
uitbrengt in het kader van de Eerste Communievoorbereiding. Wij willen u met deze nieuwsbrief een extra
kans geven om betrokken te blijven bij uw parochie. In deze nieuwsbrief vindt u ook actuele informatie die
voor u van betekenis kan zijn.

De Eerste Communie ‘vloog’ voorbij.
Op 19 en 26 april en op 14 mei deden in vijf vieringen in totaal 80 kinderen hun Eerste Communie in ons
parochieverband. Na een lange tijd van voorbereiden werden er in april en mei overuren gemaakt door mensen die actief zijn in en rondom de vieringen: de vrijwilligers van de drukkerij kopieerden vele dozen met
boekjes en onze koren repeteerden hun liederen vol overgave.
De schoonmakers zorgden dat de kerken door een ringetje te halen waren en de kosters checkten nogmaals
hun taken. Zoals in het filmverhaal over de Barmhartige Samaritaan, werd de vraag om elkaar te helpen ook
door vele ouders gehoord en positief beantwoord. Dat filmpje is trouwens nog steeds te downloaden via
https://youtu.be/wBoBkAeTs0Q (Dongen) https://youtu.be/EAtLtMgZlDc (Rijen)
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En dan al die ballonnen… dat was dit jaar wat!
In de Laurentiuskerk duurde het –zelfs met behulp van goede apparatuur- uren voor ze allemaal waren opgeblazen. In de Maria Magdalenakerk wilden de ballonnen niet naar beneden komen. Dat gaf wel een leuke
spanning en de nodige hilariteit: een bijzondere apotheose van de viering. In de Hubertuskerk werd de kerk
na afloop van de viering gelijk door de ouders weer netjes opgeruimd en gingen vele ballonnen naar Eerste
Communiegezinnen om er de gasten feestelijk mee te verwelkomen. In Molenschot gingen de ballonnen de
lucht in: wat een feestelijk gezicht! (Dit jaar wel voor de laatste keer, in verband met nieuwe milieuwetgeving.) Het loslaten van een ballon gaf een gevoel van: zo mag het zijn; ik heb dit heel graag meegemaakt!
Een mooie afronding van een prachtige tijd die voorbij vloog! In de weekbladen hebben er foto’s gestaan
van de kinderen. U zult beslist uw eigen communicant hebben gezocht. (De foto’s van Rijen en Molenschot
zijn gemaakt door Marjolein Verheijen, die van Dongen door Drieluikfotografie Kaatsheuvel.)

Terugkomviering op 6/7 juni
Al voordat het tijd was voor de Eerste Communievieringen, bereidde de liturgiegroep de kindernevendienst
van 6 en 7 juni voor.
Die heeft als thema meegekregen: ‘Vieren zonder grenzen’.
De vieringen vinden plaats op zaterdag 6 juni om 17.00 uur in de Maria Magdalenakerk en op zondag
7 juni om 10.30 uur in de Laurentiuskerk.
De kinderen die dat nog niet hebben gedaan, kunnen dan hun tweede communie doen. Maar eerst is er voor
hen een kindernevendienst. Daarin staan zij stil bij Sacramentsdag. We vieren dat Jezus zich in de gedaante
van brood en wijn telkens opnieuw aan ons geeft. Officieel valt Sacramentsdag dit jaar op donderdag 4 juni.
In veel landen is die dag daarom een vrije dag, net zoals bij ons Hemelvaart.
Sacramentsdag wordt wereldwijd door maar liefst 1.200.000.000 katholieken gevierd. In de kindernevendienst staan de communicanten en hun broertjes/zusjes apart stil bij het ‘vieren wereldwijd’. Eigenlijk toch
bijna niet te geloven: dat er in Mexico en in Zuid-Afrika op vrijwel dezelfde manier wordt gevierd als in Nederland? Jezus verbindt zo mensen met elkaar, over alle grenzen heen!
We hopen je te zien op zaterdag 6 juni om 17.00 uur in de Maria Magdalenakerk in Rijen of op
zondag 7 juni om 10.30 uur in de Laurentiuskerk in Dongen.

En na die terugkomviering?
Na die terugkomviering kunnen er herinneringen van de Eerste Communie worden opgehaald. Denk aan
foto’s/dvd’s en aan knutselwerkjes. Uiteraard is er nog alle gelegenheid om ervaringen van de Eerste Communie met elkaar uit te wisselen.
In het evaluatieformulier dat je inmiddels digitaal is toegestuurd (en dat eventueel ook anoniem in de brievenbus van het parochiecentrum kan worden gelegd), gaat het ook over het vervolg. Misschien wil je communicant wel misdienaar worden? Of lid worden van het kinderkoor?

Kinderkoren
Hieronder ziet u foto’s van onze kinderkoren.
Wat zouden de Eerste Communievieringen hebben voorgesteld zonder hen? Dat kunnen we ons niet voorstellen. Wij danken onze koren voor hun inzet. Speciaal dit jaar: De Hubkes. Zij hebben op 14 mei voor de
laatste keer een Eerste Communieviering opgeluisterd (in verband met sluiting van de kerk). Jenny en
Carolien (dirigente en organiste): veel dank aan jullie!
De MM-Kidzz en De Koepeltjes zijn op zoek naar versterking. Ouders, laat uw kind eens een repetitie meemaken! De sfeer is prima en uw kind beleeft en leert een hoop van het samen zingen!
Voor meer informatie: pastor Gerard Oostveen goostveen@parochiedongen.nl
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Gezinskerk in de natuur
Als afsluiting van het schooljaar willen we jullie –en alle gezinnen met kinderen tussen 4 en 12
jaar- graag uitnodigen voor een boswandeling in het kader van ons project De Gezinskerk. Tijdens
deze wandeling staan we 3 keer letterlijk én figuurlijk stil rond een paar mooie thema’s van ons
geloof: hoe kunnen we elkaar troosten, aardig zijn voor elkaar en vredig samenleven? Deze onderwerpen komen uit een toespraak van Jezus in de Bijbel en zetten ons ook nu weer aan het
denken én bidden.
Om 10.00 uur vertrekken we voor deze ‘bezinnende’ wandeling en na een klein uurtje sluiten we
bij een zandverstuiving af met een korte viering. Hierbij is er ook voor de kinderen een inspirerende activiteit. Tenslotte delen we wat lekkers met elkaar. Aan het hele uitstapje zijn geen kosten
verbonden!!
De gezinskerk vindt plaats op zondagochtend 28 juni: om 9.45 uur verzamelen we op de parkeerplaats van Landgoed De Hannebroeck aan de Hoevestraat. I.v.m. de organisatie een
vriendelijk verzoek om u op te geven via info@parochiedongen.nl of info@parochieheiligegeest.nl.
Namens de werkgroepen Eerste Communie
Pastor Peter Derks
E-mail: pderks@parochiedongen.nl

