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Eerste Communie

Het is een ongewone tijd. Veel is ongewis, maar we hopen dit jaar toch 
de Eerste Heilige Communieviering te kunnen doen op 27 september 
in Dongen in de Laurentiuskerk.
Het thema van dit jaar is Van Harte. Van harte welkom aan de tafel van 
Jezus! Met een Groot Hart hebben we dit uitgebeeld.
Nadat in maart de lockdown werd afgekondigd en alles stil viel, zijn de 
voorbereidingen toch doorgegaan. We hebben een creatief program-
ma opgezet waarin de ouders werd gevraagd zelf de kinderen voor te 
bereiden met de werkgroep online op de achtergrond. De commu-
nicanten werkten door in hun communiewerkmap. Elke maand is er 
een nieuwsbrief met kleine opdrachten verstuurd.
Pastor Edith Hertog heeft onder de communicanten een aantal keren 
een passende video verspreid.
Er zijn belrondes gehouden om te informeren hoe het ging. Leden van 
de werkgroep zijn voor de vakantie bij de communicanten aan de deur 
geweest en hebben een gebedsdobbelsteen afgegeven.
Op 24 augustus kwam de laatste nieuwsbrief uit met een link naar een 
nieuwe video en een nieuwe opdracht. Elke communicant kreeg een 
houten poppetje met de opdracht het zelf te kleuren of te schilderen 
en mee terug te brengen naar de laatste kindermiddag in september. 
Zo hebben we dit jaar in ongewone tijden op een creatieve manier 
kinderen voorbereid op de Eerste Heilige Communie.
De viering zelf houden we eenvoudig. Voor elk gezin wordt een bank 
gereserveerd. Daarnaast is er in de kerk nog wat ruimte voor familie 
en overige kerkgangers. Er komt een video livestream voor andere be-
langstellenden die niet in de kerk kunnen zijn. Zo gaan we er toch een 
bijzondere en feestelijke viering van maken.
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Oogstdankviering 2019.

Hou van God... Hou van mensen... God houdt van ons.

Een nieuwe start

De grote vakantie is voorbij. Het nieuwe werkjaar begint. Ik sta elk jaar 
te trappelen om activiteiten weer op te pakken en nieuwe activitei-
ten te starten. Liefst gebruik ik de weken dat ik niet weg ben om te 
werken aan de voorbereiding van het nieuwe jaar. Maar helaas, bij 
terugkomst van mijn fi etstocht door Nederland, loopt het meteen al 
mis. In de eerste twee weken na terugkomst komen er veel uitvaarten 
binnen. Daardoor moet ik me in deze weken beperken tot het hoogst 
noodzakelijke. Vlak voor het einde van de vakantie is er opnieuw een 
persconferentie. Hoewel er weinig beperkende maatregelen worden 
afgekondigd, is de teneur duidelijk: werk zoveel mogelijk thuis, vermijd 
drukte en beperk jezelf in de uitnodiging van mensen thuis of in het 
Parochiecentrum.
Met enige schrik vraag ik me af: wat voor werkjaar gaan we eigenlijk 
tegemoet? De corona-maatregelen blijven hun stempel drukken. 
Ook op onze parochies. Voorlopig zullen onze koren dus in kleine 
groepjes blijven zingen, zitten we verspreid door de kerk en zwaaien 
we vriendelijk tijdens de vredeswens. Wanneer we willen werken aan 
de toekomst mogen we niet gaan zitten treuren om de beperkingen. 
We zullen onze mogelijkheden moeten verkennen om onze parochie 
toekomst te geven. Komend jaar lijkt niet het jaar te worden van grote 
evenementen en spectaculaire feesten. We zullen onze kansen moeten 
zoeken in kleine groepen, onderlinge hulp en aandacht, vieringen die 
ons voeden en een goede (digitale) communicatie. Tijdens elke crisis 
worden nieuwe kansen geboren.

Rob van Uden, diaken

Zondag 6 september 10.30 uur in de Laurentiuskerk

Startviering: Verantwoordelijk voor elkaar
Tijdens de voorbereiding van de Startviering hebben we aandacht ge-
geven aan een van de lessen die we gedurende de afgelopen maanden 
van corona hebben gekregen: verantwoordelijk zijn voor elkaar. Juist op 
het moment dat je beperkt wordt in je contact, voel je hoe belangrijk 
het is dat je aandacht en zorg aan elkaar geeft. De afbeelding op de 
voorkant van het vieringenboekje geeft allerlei vormen van communi-
catie aan. Een van die vormen is ontmoeting: men ziet en hoort elkaar, 
men raakt met elkaar in gesprek. Wanneer je beperkt wordt in die per-
soonlijke contacten, voel je dat andere vormen van ontmoeting be-
langrijker worden. Je gaat elkaar bellen, beeldbellen, stuurt een kaartje. 
De Bijbelse teksten geven aandacht aan verschillende manieren van 
verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: elkaar aanspreken wanneer iets 
niet kan. Dat is niet eenvoudig en brengt een aantal problemen en 
vragen met zich mee. Elkaar aanspreken is evengoed een manier om 
te kunnen werken aan de opbouw van een gemeenschap. Deze co-
ronaperiode laat daar voorbeelden genoeg van zien. U bent van harte 
welkom in de viering.

Pastoraal team

Uit je dak gaan? Voor jongeren uit groep 8

Vormsel
Heb jij dat nou ook, dat je compleet uit je dak gaat voor een fi lmheld of 
wanneer een popidool op het muziekpodium verschijnt? Dat je smelt 
bij zijn of haar aanblik? Dat je alles wel zou willen doen om bij hem te 
zijn of om op haar te lijken? Herken je dat en zou je dat weer willen 
beleven?
Dat kan heel gemakkelijk door je, natuurlijk in overleg met je ouders 
of verzorgers, op te geven voor het Vormsel dat je op 27 november 
kunt ontvangen. 
Nieuwsgierig? Kom dan samen met je ouders of verzorgers naar de 
startbijeenkomst op donderdag 10 september om 19.15 uur in de Maria 
Magdalenakerk in Rijen. Die avond vertellen we over het Vormsel en 
wat we gaan doen. 
Ga je naar groep 8 van de basisschool en heb je de Eerste Communie 
gedaan? Dan moet je daar bij zijn. Het is de moeite waard! 
Meer informatie vind je op www.parochiedongen.nl.
We sturen nog een persoonlijke uitnodiging aan je ouders of verzor-
gers, dan komt het zeker goed. Het Vormsel, daar wil je bij zijn!

Werkgroep Vormsel

Jaarbeeldverslag

Het Jaarbeeldverslag 2019-2020 wordt een dezer dagen bij parochianen 
bezorgd. Het is een mooie uitgave met het thema ’Verbondenheid 
op afstand’, met een duidelijke verwijzing naar de coronatijd. De be-
langrijkste gebeurtenissen van het afgelopen werkjaar, het fi nancieel 
jaarverslag en een blik op de toekomst vanuit beide parochies kunt u er 
in lezen. Het jaarprogramma 2020-2021 van Voedsel voor de Ziel vindt u 
op de website, evenals binnenkort het programma van de Gezinskerk.
Wij wensen u veel leesplezier en ontmoeten u graag in de vieringen 
en op de bijeenkomsten.

Het Vormsel, daar wil je bij zijn!

Oogstdankviering 19 en 20 september 

Groeikracht in ons
De Oogstdankviering in onze parochie gaat door op zaterdag 19 om 
19.00 uur en zondag 20 september om 10.30 uur. 
Het thema ‘Groeikracht in ons’ is gekozen in de hoop om daadkracht 
en inspiratie te krijgen om door te gaan. In deze periode van nieuwe 
regels en onzekerheid voor de toekomst. Onze geloofsbeleving kan 
ons daarbij kracht geven. 
Alle producten die geschonken zijn door agrariërs, winkeliers en parti-
culieren worden in de kerk uitgestald en tijdens de dienst aangeboden 
aan Werkgroep Arm in Arm te Dongen. Het is een steuntje in de rug 
voor mensen die het echt nodig hebben.
Wanneer u iets wilt schenken, kunt u dit afgeven op vrijdag 18 sep-
tember vanaf 13.30 uur in de Laurentiuskerk. Wij kunnen de gaven 
eventueel ook bij u ophalen. Hiervoor kunt u bellen naar Ine Goos, 
0162-319070. De gaven worden op een creatieve wijze uitgestald.
Wij willen u er op attenderen dat er per dienst maximaal 150 mensen 
kunnen plaatsnemen i.v.m. de coronaregels. Daarom verzoeken wij 
u om te overwegen om op zaterdag naar de viering te komen. Na de 
viering kunt u het geheel bewonderen op zaterdag tot 21.00 uur en op 
zondag tot 13.00 uur. Helaas niet onder het genot van een kopje koffi e 
of thee en een drankje, omdat het ons onmogelijk lijkt om de 1,50 m 
afstand te garanderen. 
Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het 
parochie-secretariaat, tel: 0162 – 312561. Uw vragen worden doorge-
geven aan de werkgroep.
U bent van harte welkom!

STONER, een boek van John Williams

We hebben voor het nieuwe werkjaar weer een mooi programma met 
het thema ‘Verlangen’ gemaakt en in een fraaie fl yer uitgegeven.
Vorig jaar konden niet alle activiteiten doorgaan vanwege de beken-
de coronaperikelen. Ook dit jaar zullen we hiermee rekening moeten 
houden. Afhankelijk van de activiteit bekijken we het maximaal aantal 
bezoekers. Ook de regels ten aanzien van hygiëne zullen we in acht 
nemen.
Wij hopen dat wij toch tal van u mogen begroeten. Onze eerste bijeen-
komst is de boekbespreking op maandag 28 september om 19.30 uur. 
We bespreken dan het boek Stoner van John Williams. Stoner wijdt zijn 
leven aan literatuur en liefde, maar faalt op beide fronten. Zijn hele le-
ven heeft hij een verlangen naar liefde, vriendschap en erkenning. Niet 
in de zin van wetenschappelijke roem, maar naar erkenning als mens.
Vooraf aanmelden via het secretariaat is verplicht.

Voedsel voor de Ziel, een werkgroep van de Parochie Heilige Geest

Parochievernieuwing

Gastenteams: 
Nu we weer mogen samenkomen in de kerk lijkt het belang van de gas-
tenteams vooral toegenomen. Natuurlijk is het in deze coronaperiode 
belangrijk dat gasten in onze kerk hun plaats aangewezen krijgen, maar 
misschien is in deze periode het persoonlijk accent nog belangrijker: 
een blik van herkenning, een glimlach en een aardig woord.
Geloofsgesprekken: 
Na de strenge maatregelen van de lockdown mogen we weer gaan 
dopen. We beginnen weer met de voorbereiding op zondagmorgen: 
het geloofsgesprek, het bezoek aan de kerk en het napraten bij de 
koffi e. Op 13 september komen we in Dongen samen om met een 
kleine groep doopouders over het geloof te spreken.
Alphacursus: 
Met de lockdown van maart kwam ook een oecumenische Alpha-
cursus tot stilstand. De cursus werd al spoedig online voortgezet. 
De enthousiaste deelnemers brachten de cursus tot een goed einde 
en volgden zelfs nog een gezamenlijke online vervolgcursus van zes 
bijeenkomsten over het gebed. Op zondag 16 augustus bracht een 
groep deelnemers een bezoek aan de Maria. Magdalenakerk in Rijen. 
In januari zal opnieuw een oecumenische Alphacursus starten.
Catechese: 
In het kader van de parochievernieuwing start op maandag 21 sep-
tember (5 okt, 12 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov van 19.00 – 21.00 uur) een 
serie avonden over de Eerste Brief van Johannes uit de Bijbel. Deze 
korte brief is goed te overzien en bevat een aantal belangrijke thema’s: 
gelovig zijn in een ongelovige wereld; ontdekken wie God is; de bete-
kenis van goed en kwaad én van dood en leven. De cursusavonden 
zijn afwisselend in Rijen en Dongen en worden verzorgd door Rob van 
Uden. Opgave via info@parochieheiligegeest.nl of 06-51175948

Weet u dat…

 •  de Actie Kerkbalans tot en met 31 juli het volgende bedrag heeft 
opgebracht: € 78.924,--? Het streefbedrag is € 100.000,--. We zijn 
op de goede weg. Volhouden zo! Het rekeningnummer voor de 
Actie Kerkbalans blijft NL 55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie 
Dongen en Klein Dongen – Vaart. Gebruik als vermelding daarbij 
‘Parochiebijdrage 2020’.

 •  het nieuwe jaarprogramma van de werkgroep Kerk en School 
is aangeboden aan de basisscholen?

 •  u meer informatie over bovenstaande activiteiten en nog veel 
meer nieuwsberichten kunt vinden op onze website www.pa-
rochiedongen.nl en op onze Facebookpagina?

Familieberichten

Overleden:
 9 juli Cor Lambregts, echtgenote van Bart van Strien, 80 jaar
14 juli Wim van den Nieuwenhuijzen, weduwnaar van Zus Mols, 91 jaar
27 juli Yvette van Tilborg, echtgenote van Mark Wempe, 45 jaar
 5 aug Zus Schellekens, weduwe van C. van Beijsterveld, 97 jaar
 6 aug Jan in ’t Groen, echtgenoot van J. in ’t Groen-Rommen, 73 jaar
13 aug Bep Rijcken, weduwe van Jan van de Hulsbeek, 89 jaar
17 aug Leo den Boer, echtgenoot van Annie den Boer-van Dongen, 93 jaar
20 aug Wies van Hees, weduwe van Kees Aarts, 90 jaar


