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Pastorale brieven

Huisbezoek, bijeenkomsten van werkgroepen en vieringen in 
onze kerken werden vanaf 21 maart 2020 stilgelegd. 
Toch wilden we u bereiken! We hebben dit gedaan door 
wekelijks een ‘Pastorale brief’ per email te verspreiden en via 
de parochiewebsites te publiceren. Er werden 18 pastorale 
brieven gemaakt. 

De pastorale brieven bestonden uit lezingen, video’s, 
gebeden, overwegingen en foto’s.
Alle brieven zijn in te zien en te downloaden via de parochie 
websites:
www.parochieheiligegeest.nl/welkom/pastorale-brieven/
www.parochiedongen.nl/pastorale-brieven/

Brief 9



Verbondenheid op afstand

De Coronapandemie heeft in het afgelopen half jaar een 
ongekende invloed op ons leven gehad. Bedrijven sloten hun 
deuren, de straten leken uitgestorven en afspraken in onze 
agenda werden doorgestreept. De lentezon scheen, maar 
speeltuinen en terrassen waren leeg. Mensen leefden op 
afstand van elkaar.

Als reactie op de crisis verschenen er witte T-shirts met rode 
harten voor de ramen,  knuffelberen keken vriendelijk naar 
buiten en muzikanten strooiden hun melodieën rond. 
Onze pastorale brief kwam via de mail, een uitvaart en een 
vergadering via het computerscherm: we zochten onze 
verbondenheid.

Het scheppingsverhaal maakt het al duidelijk: de mens is niet 
gemaakt om alleen te blijven. Wanneer we van elkaar 
gescheiden worden, komt ook de behoefte aan gemeen-
schap op. Zonder anderen ben je niet compleet.

Het Latijnse woord voor Gemeenschap is Communio. Een 
centraal begrip in onze kerkelijke traditie. Kerk bestaat bij de 
gratie van verbondenheid. Wanneer we ter communie gaan, 
zoekt God de verbondenheid met ons. Als de voorganger 
zegt: “Het Lichaam van Christus.” Zou het antwoord kunnen 
zijn: “Ik wil vertrouwen op U,  Christus, want U laat mij niet 
alleen. In deze communie wil ik me verbinden met Gods 
Schepping, in het bijzonder met de mensen die U mij geeft. 
Help mij, God, dat deze verbondenheid mij mag helpen om 
mijn bestemming te vinden.”

In de afgelopen Coronaperiode hebben we als parochies 
opnieuw ervaren hoe belangrijk dat is: zelfs in een tijd van 
afstand, toch verbonden zijn met God en met elkaar.

Pastoraal Team en Parochiebestuur
Rob van Uden

Simon Kuyten 50 jaar priester  

Gouden jubileum
De kerk, dat zijn wij samen! Het is een uitspraak die Simon 
Kuyten vele jaren geleden deed. Een uitspraak waar hij nog 
steeds achter staat. Dit motto vormt de rode draad door zijn 
priesterleven dat nu al vijftig jaren telt. Het ‘samen kerk zijn’ 
kwam in de jaren zeventig op en Simon voelde zich binnen 
die kerk dan ook prima thuis. Hoewel hij het op 78-jarige 
leeftijd wat rustiger aan doet, staat hij nog wel volop in de 
maatschappij. Uitgebreid feestvieren met de parochianen 
doet hij overigens pas in september.

Emeritaat en huidige taken
Ondanks zijn emeritaat blijft Simon actief binnen de 
parochies, al is het dan in mindere mate. Over zijn andere 
taken vertelt Simon onder meer: “Ik geef geestelijke 
begeleiding aan de Norbertinessen in Oosterhout en aan de 
Zusters Franciscanessen van de Heilige Familie in Dongen”.

Inspiratie
Hij vertelt: “Ik haal mijn inspiratie uit het Evangelie”. Simon 
noemt de tekst die hem het meest lief is: “Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven”. Hij vervolgt: “Jezus is de weg die ik wil 
volgen”. 

Financiën en Parochiestatistiek 2019
Lasten 2019 Dongen Heilige Geest

Personeel 130.267 120.475
Onroerend goed 31.392 92.732
Bisdom, vicariaat e.d. 40.764 42.046
Programma 27.144 32.967
Totaal 229.567 288.220
  
Baten 2018 Dongen Heilige Geest
  
Bijdragen parochianen 146.490 134.077
Uit bezittingen 76.027 156.478
Totaal 222.517 290.555 
  
Resultaat  -7.050 2.335   
 
  
2019 Dongen Heilige Geest
  
Parochianen 12.365 8.119
Huishoudens 6.980 4.534
Betalende huishoudens 1.163 1.072
Vrijwilligers 330 246
Vrijwilligerstaken 457 433
Dopen 5 9
Communicanten 19 18
Vormelingen 5 5
Huwelijken - 1
Overleden parochianen 166 88
- waarvan met uitvaart 28 19
- waarvan met crematie 5 11
- waarvan geen viering 133 58

Parochievernieuwing in de praktijk

Gastenteams
Met de Parochievernieuwing werd het model van gasten-
teams aangereikt. Een gastenteam begroet alle mensen bij 
binnenkomst. Zij reiken het liturgieboekje en de zangbundel 
aan en informeren de gasten, zodat ze de liturgie goed 
kunnen meevieren.

Doop- en Huwelijksvoorbereiding
In de vernieuwde opzet gebeurt de voorbereiding van Doop 
en Huwelijk voor een belangrijk deel op zondagmorgen. 
Allereerst is er op de zondagochtend een Geloofsgesprek, 
vervolgens nemen we deel aan de zondagsviering en we 
sluiten af met ontmoeting bij een kop koffie. Het dopen vindt 
plaats tijdens de reguliere weekendviering.

Eerste Communie
‘Van harte welkom’. Met deze woorden zijn de communi-
canten dit jaar op een zondagmorgen begonnen met hun 
voorbereiding. Minder apart, meer samen met hun ouders 
en de hele geloofsgemeenschap. Op de speelse manier van 
‘Godly Play’, een Bijbelverhaal beleven met kinderen en 
ouders met de kenmerkende vraag op het einde: ‘Ik vraag me 
af ...?‘ Het is een uitnodiging om je eigen ontdekkingen te 
doen in het geheim van het leven: God met mensen. 

Nieuwe burgemeester

In Rijen werd kennisgemaakt met 
Derk Alssema, per april 2020 de 
burgemeester van Gilze en Rijen.

Wereldgebedsdag in Rijen 

Even stilstaan bij het leven van 
vrouwen in Zimbabwe  met als 
thema ‘Sta op en ga!’.

  

Annafeest

In Molenschot kon weer bij Sint 
Anneke gebeden worden voor 
een Manneke. Dit jaar even 
zonder markt en kermis.

Vieren op 1,5 meter

Samen vieren in de Laurentiuskerk 
is fysiek wat afstand houden en toch 
echte verbondenheid beleven.

Oogstdankviering

Op zondag 22 september 2019 werd 
in de Laurentiuskerk de Oogstdank-
viering gehouden. Het thema was 
‘De tijd nemen voor en met elkaar 
om te oogsten’.

  

Oecumenische bevrijdings-
viering

Zondag 3 november 2019 zat 
de Laurentiuskerk vol voor de 
viering van 75 jaar bevrijding. 
Er werd volop nagepraat over de 
mooie teksten en de passende 
muziek.


