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Bidden bij Maria

Pelgrimage

Ter inspiratie 

Al vele weken wordt ons samen-leven geplaagd door een lockdown. 
Met verbazing zag ik hoe de ene afspraak na de andere werd geschrapt. 
Met verbijstering dat zelfs de zondagsvieringen werden afgeblazen. Het 
voelde alsof ons alle mogelijkheden werden ontnomen om te werken 
aan de opbouw van onze parochie. Wel maakt het kabinet voortdu-
rend duidelijk hoe belangrijk de maatregelen zijn, maar als pastoraal 
team leken we met lege handen te staan. In het pastoraal team waren 
we het al snel eens dat we er niet voor wilden kiezen om de Eucharistie 
in beslotenheid te vieren. We hebben juist geleerd dat de aanwezigheid 
van een gemeenschap de essentie is van een volwaardige Eucharistie. 
Ook dachten we na over het vieren én uitzenden (streamen) van een 
viering. We vreesden echter dat onze uitzending ondermaats zou zijn. 
Liever verwijzen we u daarom door naar de landelijke zondagsviering 
(NPO 2, of elders). Wat ons wel zinnig leek: de bestaande zondagsvie-
ring omgeven met inspirerend, liturgisch materiaal. En het lukte ons 
om een week na de lockdown van onze zondagsviering een eerste 
Pastorale Brief uit te brengen. Verschillende vrijwilligers werken mee 
en al spoedig hoorden we terug dat mensen naar deze brief uitkijken. 
Als u de brief nog niet ontvangt, horen we dat graag van u, via mail 
of telefoon (zie onder). We willen zoveel mogelijk mensen bereiken.
Naast deze Pastorale Brief laten we elke woensdagavond om 19.00 uur 
de klokken luiden.
We houden telefonisch contact, mailen en hebben allerlei vormen van 
beeldbellen ontdekt, waardoor ook enkele vergaderingen voorzichtig 
weer opstarten. Het parochieleven draait om ontmoeting. Wat mij be-
treft kan de digitale weg niet concurreren met een werkelijke fysieke 
ontmoeting, maar we vinden nieuwe wegen van communicatie. Fan-
tastisch als het ons lukt om in deze tijd van lockdown toch contact te 
kunnen houden.

Rob van Uden, teamleider

Pastorale Brieven

Vanwege de getroffen maatregelen vanwege het uitbreken van de pan-
demie van het coronavirus heeft het pastorale team vanaf 22 maart 
al acht Pastorale Brieven geschreven. Zij zijn te vinden op de website 
van de parochie: ww.parochiedongen.nl/pastoralebrieven. U kunt de 
brieven ook per mail ontvangen. U kunt zich daarvoor aanmelden via 
het secretariaat van de parochie, telefoon: 312561, of via de mail: info@
parochiedongen.nl.

Oproep om de Rozenkrans te bidden

Zaterdag 25 april publiceerde Paus Franciscus voor alle gelovigen een 
brief over de Mariamaand. Zoals hij sinds het begin van de lockdown 
steeds heeft gedaan, daagde de Paus ons uit om ons persoonlijke ge-
loof te versterken. Hij vraagt nadrukkelijk om de schoonheid van het 
rozenkransgebed thuis te herontdekken, vooral in deze tijd van be-
proeving. Hij nodigt alle mensen van goede wil uit om thuis de Rozen-
krans te bidden, samen met geliefden of individueel: ‘Als we samen de 
aanblik van Christus overwegen, met een hart zoals dat van Maria, onze 
Moeder, zullen we ons nog meer als een spirituele familie verenigen en 
het zal ons beslist helpen om de beproeving van deze tijd te boven te 
komen’. U treft de film van het Rozenkransgebed op onze website aan.

Aangeraakt worden
Mag ik een stukje met je oplopen?

Jij geeft me je verdriet, je teleurstelling, je tranen.
Want dat mag, moet je weten.

Met jou wil ik oplopen
en praten over de lessen

die we in deze moeilijke tijd leren.
Ik zal luisteren.

Jij houdt je ogen droevig op de tegels gericht,
maar ik zal je wijzen op de bloemen van stoepkrijt

en even verderop in kleurige letters: Hou vol.
We houden van jou.

Met jou kijk ik naar de ramen,
waar knuffelberen ons vriendelijk aankijken

en witte T-shirts hun rode harten aan de zon tonen.
En als ik zeg dat ik met heel mijn ziel geloof,

zie ik dat jij wordt aangeraakt.

Pastor Rob van Uden

Gebed uit de brief van Paus Franciscus

Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder 
van God, Maria, moeder van God, wij zoeken toevlucht onder uw be-
scherming. Richt uw ogen op ons in deze coronadagen. Troost hen die 
rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven en soms begraven op een 
manier die pijn doet. Sta dicht bij hen die bezorgd zijn om dierbaren 
die ziek zijn en die niet dicht bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop 
hen die zich zorgen maken over de toekomst en de gevolgen voor de 
economie en de werkgelegenheid. Moeder van God, bid voor ons tot 
de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote 
lijden. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat 
de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun 
harten worden opengesteld voor vertrouwen. Bescherm de artsen, 
verpleegsters en vrijwilligers die zich in de frontlinie bevinden. Steun 
hun inzet en verleen hen edelmoedigheid en gezondheid. Wees hen 
nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de pastors die proberen te 
helpen en te steunen. Verlicht de geesten van mannen en vrouwen die 
onderzoek verrichten om dit virus te overwinnen. Steun de regerings-
leiders, opdat zij met wijsheid te hulp kunnen schieten wie niet over 
de eerste levensbehoeften beschikken; dat zij oplossingen bedenken 
die geïnspireerd zijn door inzicht en solidariteit. Maria, Allerheiligste, 
geef dat het geld dat wordt besteed aan de productie en opslag van 
wapens kan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend 
onderzoek naar het voorkomen van tragedies als deze. Maria, Troos-
teres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat 
God zijn hand mag uitsteken en ons zal bevrijden van deze pandemie. 
Wij vertrouwen ons aan u toe. Amen. 

Paus Franciscus

Pelgrimage

Als Pastoraal Team en Parochiebestuur zijn we blij met de digitale 
mogelijkheden om contact met onze parochianen te houden. We 
realiseren ons echter ook dat we niet van iedereen e-mailadressen 
hebben en dat niet iedereen een computer heeft. We zijn dus ook 
steeds aangewezen op u als parochianen: dat u aangeeft als u geen 
brief ontvangt, maar dat wel graag zou willen; dat u aan elkaar denkt 
en de pastorale brieven aan elkaar doorgeeft en zo meer. In de Ma-
riamaand mei zullen parochianen als pelgrims langs uw huis gaan om 
mooie Mariakaarten te bezorgen. We willen daarmee op een meer 
persoonlijke manier bij u binnenkomen.  De kaarten worden bezorgd 
bij de leden van de actie Kerkbalans. We weten ook dat we op deze ma-
nier niet iedereen bereiken die betrokken is. Voor hen die geen kaart in 
de bus krijgen, liggen er kaarten op een tafel achterin de Laurentiuskerk 
en op maandagmiddag in de maand mei ook in de Bevrijdingskapel. 
Met deze kaart gaan onze ogen als in een thuispelgrimage langs de vele 
Mariabeelden in onze parochie en willen we elkaar ondersteunen met 
tekens van verbondenheid en geloof.

Parochiebestuur en Pastoraal team

Bidden bij Maria

Laurentiuskerk
In de Laurentiuskerk heeft in deze meimaand het beeld van Maria een 
ereplaats gekregen. De kerk is open op woensdagmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur en op zondag van 10.30 tot 11.00 uur.

Bevrijdingskapel
Deze kapel wordt deze maand opengesteld 
op maandagmiddag 11, 18 en 25 mei.

Veldkapel
Aan de Eindsestraat te Dongen nabij huisnummer 104 
staat de Mariakapel.

Mariakapel Dongen – Vaart
Deze kapel bij de voormalige Hubertuskerk is alle dagen open.

Familieberichten

Overleden:
31 maart: Piet van Gool, weduwnaar van Nel van Gool – Franken, 84 jaar
2 april: Tiny de Jong, weduwe van Wout Brabers, 88 jaar

Weet u dat…

•  de Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart sinds kort een eigen 
Facebookpagina heeft? De parochie is bereikbaar via https://www.
facebook.com/Parochie-Dongen-en-Klein-Dongen-Vaart.

•  het secretariaat tot nader bericht gesloten is, maar op werkdagen 
van 10.00 uur tot 11.30 uur wel telefonisch bereikbaar blijft?

•  voor dringende pastorale zaken het noodnummer 06 51175948 van 
het pastorale team bereikbaar is? Voor ziekenzalving en huisbezoe-
ken blijft het pastoraal team ook beschikbaar.

•  er tot 1 juni geen vieringen zijn? Er kunnen voor die periode geen 
gebedsintenties worden aangevraagd.

•  u voor dopen, huwelijken, jubilea, ziekenbezoek en uitvaarten con-
tact kunt opnemen met het secretariaat, telefoon 312561, of via e-mail: 
info@parochiedongen.nl?

•  de Actie Kerkbalans tot en met 30 april € 68.421,-- (streefbedrag € 
95.500,--) heeft opgebracht voor de totale parochie? We zijn op de 
goede weg. Volhouden zo!

•  de bedevaart naar Kevelaer, die vanuit Breda e.o. en Oost Zeeuws 
Vlaanderen zou plaatsvinden op 3 en 4 augustus 2020, helaas niet 
door gaat?

•  u meer informatie over bovenstaande activiteiten en nog veel meer 
kunt vinden op onze website: www.parochiedongen.nl?


