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Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 

Parochie Heilige Geest 

  NIEUWSBRIEF GEZINSKERK 
 

‘Het grootste gebod’ 
 

 
 
 
Het hoogste gebod: de liefde  
 
Bijna Valentijnsdag. 
 
Speciaal op deze dag zeggen veel mensen 
tegen elkaar: Ik hou van jou, ik zie je 
graag. 
 
God zegt dat ook tegen ons.  
Iedere dag en op allerlei manieren. 
 
Ook Jezus heeft het op een dag heel dui-
delijk gehoord. We gaan luisteren naar 
zijn verhaal. Op de dag waarop hij zich 
laat dopen, gaat de hemel open…. 
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We laten samen het Bijbelverhaal tot leven 
komen. 
 
Kom je ook? 
 
We beginnen op zondag 10 februari 
om 10.00 uur in het parochiecentrum 
in Dongen, aan de Hoge Ham 84. Daar eindi-
gen we ook om ongeveer 11.30 uur. 
 

O ja, neem je wat lekkers mee voor bij de 

koffie/limonade? 

 
Van harte welkom! 
Graag vooraf via de email  
gezinskerk@parochiedongen.nl of 
gezinskerk@parochieheiligegeest.nl  
aanmelden als je komt.  
 
Wil je in je email ook aangeven met hoeveel 
personen je komt? 
 
Tot 10 februari om 10.00 uur in Dongen! 
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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  

AGENDA GEZINSKERK 2019 

 

Zondag 17 maart – ‘Aan de weg timme-

ren 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 

Sint-Laurentiuskerk, Dongen 17.00 uur 
 

 

Zondag 23 juni – ‘Zomerse afsluiting’ 

Rijen 10.00 uur 

tocht door de kerk door alle kinderen 
met kaarsjes en het kindje Jezus dat in 
de stal in de kribbe werd gelegd. 
Hierna mochten de kindjes gezellig bij 
elkaar naar het kerstverhaal luisteren 
en vertellen wat ze gehoord hadden. 
Het koor, de MM-kids, vulde de dienst 
aan met mooie moderne en klassieke 
kerstliedjes. Na het laatste lied en het 
luiden van de bel gingen alle gezinnen 
naar huis met het kerstgevoel van licht 
en een nieuw begin. En de kindjes ook 
nog met een lekker kerstkransje voor 
onderweg. 
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MAANDAG 24 DECEMBER 2018 

‘Kerstviering’ 
 

De familiekerstviering 24 december 
om 17.00 uur begon bij binnenkomst 
in de kerk met een kleine verassing. 
Elk kindje kreeg een wolkje van papier 
en kleurpotloodjes om het mooi te 
versieren en er eventueel een mooie 
wens op te zetten. De mooi versierde 
wolkjes werden na het einde van de 
dienst in de kerstboom gehangen ach-
ter in de kerk. 

De viering had een fijne sfeer waarin 
de kinderen volop werden betrokken 
en ze waren dan ook van groot tot 
klein vol aandacht. Pastoor Joost had 
via de mobiel telefonisch contact met 
de kersverse vader Jozef, die belde om 
te vertellen dat ze een zoon hadden 
gekregen en ze hem de naam Jezus 
hadden gegeven. Met moeder Maria 
en kindje Jezus ging het goed. Dit 
blijde nieuws werd gevierd met een 

mailto:gezinskerk@parochiedongen.nl
mailto:gezinskerk@parochieheiligegeest.nl

