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ACTIE KERKBALANS      IBAN NL55 RABO 0111 9024 36      GEEF VOOR JE KERK

In november nemen we af-
scheid van het oude kerkelijk 
jaar met het feest van Christus 
Koning op 22 november aan-
staande. Tijdens deze maand 
blikken we terug op een jaar 
als nooit tevoren.

Niet eerder werden we tot in 
alle vezels van ons bestaan we-
reldwijd getroffen door een on-
zichtbaar virus. Velen zijn van 
ons heengegaan. We worden 
geconfronteerd met onze kwets-
baarheid. Van hoog tot laag, van 
arm tot rijk, iedereen is gelijk. Je-
zus van Nazareth mogen we zien 
als een mens van bemoediging 
in deze onbegrijpelijke situatie 
die onze aarde treft. Kwetsbaar 
heeft Hij zijn Koninklijke waardig-
heid laten voelen met een blijk 
van liefde voor alle mensen. Hij 

gaf zijn leven… opdat voor altijd 
duidelijk zou zijn: ‘Liefde is ster-
ker dan de dood’. Hij was maar 
de man op een ezel, eenvoudig 
en zonder aanzien. Zonder grote 
parade, zonder rode loper, zon-
der lijfwachten. Geen veiligheids-
maatregelen, geen agenten, geen 
afzettingen of blokkades.
Hij was maar de man op een ezel, 
Koning van de armen, Messias 
voor mensen in nood; zonder 
troon, zonder triomf, zonder 
opsmuk. Hij was maar de man 
op een ezel, de liefste van allen.
Op een zacht dier ging Hij de har-
de wereld tegemoet, levenswijs 
en vastberaden. Die man op de 
ezel mag ons leven binnen ko-
men, opdat wij zelf een deel van 
zijn liefde kunnen zijn.

 Pastor Joost de Bont

Het wijden van de Hubkes.

Verslag Gezinskerk 4 oktober: 
‘Een geschenk, Schepping!’

Verslag Gezinskerk 25 oktober: 
‘Het geschenk van de stilte’

Weet u dat…

Familieberichten

Uitnodiging Gezinskerk 15 november

Vormelingen op weg naar hun Vormsel

Herinnering Actie Kerkbalans

Kerk en School

Vrijwilligers onderhoud begraafplaats Bolkensteeg

 •  u op de website nieuwe Pasto-
rale Brieven kunt vinden?

 •  op 2 november de Hubkes zijn 
gewijd bij bakkerij De Koning? 
U kunt daarvan een foto en een 
fi lmpje vinden op onze website 
onder de rubriek ‘Foto’s’.

 •  de bijeenkomsten van Kerk en 
School bij verschillende basis-
scholen helaas niet door kunnen 
gaan vanwege het coronavirus?

 •  de activiteiten van Voedsel 

voor de Ziel daardoor ook zijn 
vervallen?

 • het project Gebedenboekje 
weer wordt opgestart? Uw ge-
bed kunt u voor 19 november 
sturen naar gebedenboekje@
gmail.com.

 •  u meer informatie over boven-
staande onderwerpen en an-
der parochienieuws kunt vin-
den op www.parochiedongen.
nl en op onze Facebookpagina?

‘Een geschenk: God is overal’
In de Gezinskerk luisteren we 
naar de Bijbelverhalen als een 
geschenk. Zondag 15 november 
halen we weer een nieuw verhaal 
tevoorschijn. Waar voel jij je thuis? 
We openen opnieuw de woestijn-
zak. De mensen dachten dat ze 
veilig waren achter hoge muren, 

maar dan worden ze meegeno-
men naar een vreemd land. Ver 
weg van huis! Waar is God nu? 
We beginnen om 10.00 uur in het 
Parochiecentrum in Dongen aan 
de Hoge Ham 84. Daar eindigen 
we ook om ongeveer 11.30 uur.
Tot dan!
 Werkgroep Gezinskerk

Ieder jaar in januari klopt de pa-
rochie bij u aan om mee te doen 
met de Actie Kerkbalans. Velen 
doen mee. Daar zijn we erg blij 
mee, want de parochie kan al-
leen bestaan van uw giften. Sa-
laris voor het personeel, kosten 
voor onderhoud gebouwen en 
pastorale activiteiten moeten 
hiervan worden betaald. Heeft u 
al bijgedragen in 2020?
De Actie Kerkbalans heeft in 
Dongen en Klein Dongen - Vaart 

tot en met 31 oktober € 92.611,-- 
opgebracht. Dat is nog € 7.389,-- 
verwijderd van het streefbedrag 
van € 100.000,--. Met nog twee 
maanden te gaan, zijn we op de 
goede weg. 
Volhouden zo! Een eindspurt zou 
erg mooi zijn. Wij zien uw bijdra-
ge graag tegemoet op rekening 
NL 55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. 
Parochie Dongen en Klein Don-
gen - Vaart met vermelding van 
‘Parochiebijdrage 2020’.

In onze parochies zijn drie jonge 
mensen zich aan het voorberei-
den op hun Vormsel. Het is een 
tijd van ontdekken wie jezelf bent 
en wie Jezus is. En vooral: hoe 
kun je je laten inspireren door 
de boodschap van Jezus. Dat kan 
door op zoek te gaan naar or-
ganisaties die deze boodschap 
handen en voeten geven, zoals 
de Weggeefhoek in Rijen. Helaas 
konden we daar vanwege corona 

niet meehelpen. De vormelingen 
hebben wel geholpen bij het vie-
ren van Allerzielen: op zaterdag 
bladruimen op het kerkhof en op 
maandagavond meedoen in de 
viering. Vrijdag 27 november om 
19.00 uur in de Maria Magdalena-
kerk in Rijen is het zover. Vorm-
heer Paul Verbeek zal dan Bram, 
Elise en Gijs vormen. 

 Pastor Edith Hertog

Geschiedenis, samen beleven
Op 9 oktober kwamen de leerlin-
gen van groep 8 van de Noorder-
poort en de Sint Janschool naar 
het Parochiecentrum voor een 
workshop in het thema van de 
Kinderboekenweek. Het volgen-
de verhaal is op de oude manier 
in de kring verteld en uitgebeeld: 
in de Bijbel staat het verhaal van 
het joodse volk, dat in hongers-

nood verkeerde. Noodgedwon-
gen vertrokken de Joden naar 
Egypte. Na jaren wilden ze weer 
terug naar hun eigen land, maar 
dat mocht niet meer. En toen….  
Samen verwonderden we ons 
erover en zochten wat voor ons 
het mooiste en het belangrijkste 
was. Tot slot ging ieder op zijn 
eigen manier creatief aan de slag 
met het verhaal.

Iedere maandagmorgen zijn we 
met een aantal vrijwilligers bezig 
met het onderhoud van deze be-
graafplaats. Leuk en afwisselend 
werk met andere mensen en pauze 

onder het genot van een bakje kof-
fi e of thee. Heb je interesse, neem 
dan contact op met Jan Brok, tel.nr. 
0162-313875 of via het parochiese-
cretariaat, tel.nr. 0162-312561.

In de Gezinskerk is stilte belangrijk 
om een verhaal te kunnen vertel-
len, er naar te luisteren, er samen 
over te praten en om daarna zelf 
iets te maken over het verhaal. 
De stilte is er gewoon, of we nu 
met 3 of 20 kinderen samen zijn. 
In de Kinderboekenweek luister-

den kinderen uit groep 8 naar een 
Bijbelverhaal dat werd verteld op 
de manier zoals we dat in de Ge-
zinskerk doen. En de kinderen 
ontdekten… de stilte., ,Wij zijn 
nooit stil en praten altijd door el-
kaar, nu zijn we wel stil en praten 
niet door elkaar”.

Wat is het grootste geschenk 
dat je ooit hebt gekregen? 
Met die vraag is de Gezinskerk 
weer begonnen met een nieuwe 
serie verhalen om naar te luiste-
ren en te kijken. 

Sommige geschenken 
zijn zo groot dat ze moeilijk te zien 
zijn. Dan ga je terug naar het be-
gin, naar de geschenken van de 
zeven dagen van de Schepping. 
Van welke dag hou jij…?Overleden:

3 oktober Carla Suijkerbuijk, echt-
genote van Jos van Dongen, 71 jaar
14 oktober Jan van der Bruggen, 
echtgenoot van Johanna van der 
Bruggen – van de Wiel, 78 jaar

24 oktober Riet van Arendonk, 
weduwe van Martien Loonen, 
87 jaar
26 oktober Corrie van Gils, wedu-
we van Kil Kemmeren, 98 jaar
29 oktober Clara Riemslag, 94 jaar

Advent

Terwijl we vol verwachting uitkij-
ken naar de Adventsperiode en 
Kerstmis weten we dat onze sa-
menleving de corona-pandemie 
nog niet de baas is. Op de avond 
van de persconferentie, dinsdag 
3 november, constateerde de li-
turgiegroep van de parochie dat 
er voor de zondagsvieringen niets 
is veranderd. Het kerkbezoek blijft 

voorlopig beperkt tot dertig men-
sen. We hebben dezelfde avond 
de voorbereiding voor de Advent 
in gang gezet. Als thema hebben 
we gekozen: ’Een weg bereiden’. 
Met de hoopvolle lezingen van 
de Advent hopen we ook wat 
inspiratie te bieden in tijden van 
beperking.
 Pastoraal Team

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2021

De nieuwe datum voor de viering 
van de Eerste Communie in 2021 
is bekend. Voor kinderen uit Don-
gen en Klein Dongen – Vaart is de 
datum 6 juni 2021. Kinderen die 
nu in groep 4 zitten en gedoopt 
zijn, kunnen dan voor het eerst 
meedoen rond de tafel van Jezus. 
Kinderen in groep vier leren van 
alles op school en thuis. Aan tafel 
gaan bij Jezus betekent zoveel als 
willen leren van Jezus. En zo ont-
dekken dat je er niet alleen voor 
staat.De voorbereiding start op 
zaterdagmiddag 16 januari 2021 
in de Laurentiuskerk in Dongen. 
Met het aanmeldingsformulier via 
de website kunt u uw kind aan-

melden. Graag ontvangen wij uw 
aanmelding vóór 1 december. Alle 
informatie over de voorbereiding 
ontvangt u voor Kerstmis. 
Heeft u vragen? Neem dan con-
tact op met Edith Hertog, te-
lefoon: 06-10633371 of e-mail: 
ehertog@parochieheiligegeest.
nl of met de werkgroep Eerste 
Communie, e-mail: communie@
parochiedongen.nl. 
Kinderen die in 2013 zijn geboren 
worden in november ook per-
soonlijk per brief benaderd.

Namens de werkgroep 
Eerste Communie,

pastor Joost de Bont 
en pastor Edith Hertog

Over een aantal weken is het 
alweer kerstvakantie. Dat be-
tekent dat de Winterspelen er 
weer aan komen!

Omdat de Winterspelen zoals 
wij die kennen niet mogelijk zijn 
binnen de huidige Corona-maat-
regelen, hebben wij een mooi 
alternatief programma bedacht 

voor de kinderen. Anders dan 
anders, maar wederom een tijd 
vol winters plezier en avontuur!

Alle kinderen uit de Gemeente 
Dongen van groep 3 tot en met 
de brugklas kunnen zich opge-
ven. Er zal dit jaar één gezamen-
lijk thema zijn, maar dit blijft nog 
even geheim. Eén ding is zeker: dit 

winterfestijn wil je niet missen!
De aangepaste Winterspelen vin-
den dit jaar plaats op maandag 
28 december en dinsdag 29 de-
cember. Let op: De kinderen ho-
ren uiterlijk één week van tevoren 
hoe de Winterspelen zich gaan 
vormgeven en wanneer en op 
welk moment ze zijn ingedeeld. 
Dit kan dus betekenen dat ze niet 
beide dagen worden ingedeeld. 
Uiteraard zullen de Winterspe-
len binnen de op dat moment 
geldende maatregelen worden 
georganiseerd.

Aanmelden kan digitaal via onze 
website: www.dongensejeugd-
raad.nl. Het inschrijfgeld voor 
de aangepaste Winterspelen be-
draagt €2,- en de online inschrijf-
termijn loopt tot en met maandag 
7 december 2020.

Mocht je nog vragen hebben, stel 
ze dan gerust via info@dongense-
jeugdraad.nl of kijk op onze web-
site en social media-kanalen.

De Winterspelen: ijskoud de leukste!
Het is 7 november alweer 
115 jaar geleden dat Fanfa-
re Euterpe opgericht is in ’s 
Gravenmoer. Uiteraard een 
mijlpaal om bij stil te staan. 
Maar hoe gaan we dat doen 
in dit coronajaar?

Vroeg dit jaar werden er al wat 
voorzichtige ideeën ontwikkeld 
om dit jubileumjaar enig cachet 
te geven. Echter door de beken-
de beperkingen vanaf maart 
hebben we alles voorlopig op 
de lange baan geschoven. Hoe 
vier je een jubileum met de 
muziekvereniging als er niet ge-
repeteerd mag worden? Hoe 
lang duren de maatregelen? 
Wat valt er te plannen? Kunnen 
en mogen we blazen? Vragen 
waarop begrijpelijkerwijs niet 
altijd antwoorden te geven wa-
ren. Ergens half juni konden we 
de draad weer oppakken met 
repetities, na de vakantie zelfs 

Fanfare Euterpe 115 jaar jong

Afgelopen donderdag 
5 kregen alle leden 

een feestelijk pakket 
aangeboden.

Toch nog feest.

weer met een redelijk complete 
bezetting. Onze muziekleden wa-
ren hiermee zeker erg blij, samen 
muziek maken en de vereniging 
levend houden. Logisch was het 
ook dat we nu weer stil liggen en 
voorlopig nog niet weten wan-
neer er in de muziek weer leven 
geblazen wordt.

Om het heuglijke feit van ons 
jubileum niet stil voorbij te laten 
gaan hebben we donderdag 5 
november alle leden een fees-
telijk pakket aangeboden zodat 
we met allen kunnen proosten. 
Veilig in onze eigen huiselijke om-
geving heffen we samen het glas 
en zijn daarmee toch samen.


