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Ontmoeting Verdieping Beleving

Wanneer

Zondag 2 september - ‘De laatsten zullen de 
eersten zijn’
Parochiecentrum Rijen: 10.00 uur

Zondag 7 oktober - ‘Storm’ 
Parochiecentrum Dongen: 10.00 uur

Zondag 11 november - ‘Sint Maarten’ 
Parochiecentrum Rijen: 10.00 uur

Maandag 24 december - ‘Familiekerstviering’ 
Maria Magdalenakerk, Rijen: 17.00 uur 
Laurentiuskerk, Dongen: 17.00 uur  
Heilige Annakerk, Molenschot: 19.00 uur

Zondag 10 februari - ‘Het grootste gebod’
Parochiecentrum Dongen: 10.00 uur

Zondag 17 maart - ‘Aan de weg timmeren 
met Jozef’  
Parochiecentrum Rijen: 10.00 uur

Zondag 14 april - ‘Palmzondag’
Parochiecentrum Rijen: 10.00 uur 
Parochiecentrum Dongen: 10.30 uur

Zaterdag 20 april - ‘Familiepaasviering’
Maria Magdalenakerk, Rijen: 17.00 uur 
Laurentiuskerk, Dongen: 17.00 uur

Zondag 23 juni - ‘Zomerse afsluiting’
Rijen: 10.00 uur

INVESTEREN 
in 

VERBINDING 

Aanmelden 
Voor iedere bijeenkomst

Dongen en Klein Dongen-Vaart:
E-mail: gezinskerk@parochiedongen.nl
Telefoon: 0162 312 561

Rijen, Hulten, Molenschot:
E-mail: gezinskerk@parochieheiligegeest.nl
Telefoon: 0161 222 833

Zie ook onze parochiepagina in het weekblad 
en bezoek onze websites en onze facebook- 
pagina Gezinskerk in Rijen en Dongen. Daar 
treft u meer informatie aan. 

www.parochiedongen.nl
www.parochieheiligegeest.nl  
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Voor gezinnen met jonge kinderen
(4 - 12 jaar)

9 bijeenkomsten  
september 2018 - juni 2019
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Waarom

In onze parochies bespeuren wij het
verlangen van ouders om samen met hun
kinderen de wereld van geloof en kerk te
verkennen.

Daarom zijn wij enkele jaren geleden gestart
met een speciaal programma op zondag-
morgen voor gezinnen met jonge kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar.

Ontmoeting en een speelse ontdekkingsreis
samen met leeftijdsgenoten kunnen een
belangrijke steun en stimulans zijn om meer
thuis te raken bij geloof en kerk.

Gaandeweg groeit er verbondenheid, die
misschien langer kan duren, dan ontstaat
opnieuw kerk, een gemeenschap, die op een
creatieve manier het geloof van onze kerk
verkent en viert. 
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Wat

Voor elke bijeenkomst wordt een thema
uitgewerkt, dat uitnodigt om binnen te
stappen in de wereld van geloof.

Er zijn momenten waarop kinderen en
volwassenen afzonderlijk aan de slag gaan.
Op andere momenten gaan ouders en
kinderen juist weer samen aan het werk.

Er is ruimte voor een korte viering en
gelegenheid om elkaars wel en wee te delen. 
Dat heet ook kerk.

Wie

Alle gezinnen met kinderen in de basis-
schoolleeftijd.  
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Waar

De parochiecentra in Dongen en in Rijen zijn
op de vastgestelde zondagochtenden plaats
van handeling en in het programma staat
aangegeven op welk parochiecentrum het
die dag te doen is.

Op enkele momenten wordt het programma
parallel aangeboden. Dat wordt steeds per
activiteit vermeld.

Het programma van de bijeenkomsten kent 
een vast stramien:
 
10.00 uur:  start bijeenkomst
10.00 - 11.00 uur:  uitvoering thema
11.00 - 11.30 uur:  koffie en afsluiting


