
‘HOE GOD EEN NAAM KRIJGT’
Afscheid en presentatie

Afscheid van Rob, Peter en Gerard

De zondagen 14 en 28 februari 2016 zullen ons nog lang 
heugen.

We namen afscheid van de pastors Rob van Sambeek, Peter 
Derks en Gerard Oostveen. De eucharistievieringen in Rijen 
en Dongen werden voorgegaan door priester Simon Kuyten. 

Het werden ingetogen vieringen waarin ruimte was voor de 
emotie rond het snelle vertrek van de drie pastors en er was 
dankbaarheid voor al het goede werk dat zij voor de 
parochies hebben gedaan en achtergelaten.

Er waren meditatieve momenten waarin iedere pastor 
stilstond bij zijn pastoraat en er werden bemoedigende 
woorden uitgesproken om als parochie door te gaan.

God heeft een naam gekregen in onze geloofsgemeenschap 
en dat moet zo blijven en verdergaan. Na de vieringen was er 
tijd om persoonlijk afscheid te nemen van de pastors. Deze 
ontmoetingen waren hartelijk en gemeend. 

Presentatie nieuw pastoraal team

Op vrijdagavond 11 maart 2016 vond er in de Maria 
Magdalenakerk een bijzondere eucharistieviering plaats om 
de nieuwe pastors Rob van Uden en Edith Hertog te 
verwelkomen in de parochies van het Samenwerkings-
verband Dongen en Rijen.

Met pastor-priester Joost de Bont als parochie-vicaris en 
Mgr. Harry Lommers als parochieadministrator vormen zij het 
nieuwe pastoraal team. De voorganger in deze viering was 
vicaris Paul Verbeek.

Het nieuwe team presenteerde zich ook op zondag 13 maart 
in de Laurentiuskerk .

Na afloop van de vieringen was er gelegenheid om de 
nieuwe teamleden te ontmoeten.
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Loslaten en verdergaan



LOSLATEN EN VERDERGAAN

Wij, mensen, maken een wandeling door het leven. Er zijn er 
die weten niet goed waarheen. Anderen nemen een omweg 
of een doodlopende weg. Sommigen hebben een 
vermoeden, anderen stappen zelfverzekerd op hun doel af. 
Soms is er een pad vol kuilen, soms is het pad geplaveid.
In de avond kom je bij een doorgangshuis waar je kunt 
rusten en eten. Je ontmoet andere reizigers en bespreekt 
de ervaringen van de afgelopen dagen. Er worden verhalen 
verteld en de reisplannen voor de volgende dagen 
doorgesproken. Het woord parochie betekent letterlijk 
‘doorgangshuis’. Het is een plaats waar je tot rust kunt komen 
en je thuis kunt voelen.

Zo is het ook met het gaan en komen van pastors. Ook zij 
kloppen bij een doorgangshuis aan. Ze luisteren, vertellen 
en spreken over de weg die voor ons ligt. Maar ook pastors 
moeten kunnen loslaten en soms gebeurt het dat hun route 
wordt verlegd. Dan gaan ze verder en zullen ook elders 
broeders en zusters in Christus ontmoeten. Het hoort bij het 
verhaal van een parochie: opstaan, het vertrouwde loslaten 
en verdergaan.

Het pastoraal team en de parochiebesturen. 

 

MARIAKAPEL HUBERTUSKERK 

Donderdag 30 juni heeft het nieuwe pastoraal team, samen 
met leden van het parochiebestuur, de pastorale raad en 
leden van de diaconale werkgroepen, een bezoek gebracht 
aan Klein Dongen-Vaart. De inzegening van de Mariakapel 
stond op het programma  en er was gelegenheid voor 
ontmoeting van parochianen met het pastoraal team.

Met een korte viering zegende pastor Joost de Bont de 
Mariakapel in.

De Mariakapel aan de voorzijde van de Hubertuskerk is 
iedere dag geopend. 

Financiën en Parochiestatistiek 2015
 Dongen Heilige Geest

Personeel 156.329  132.064 
Onroerend goed 38.846  86.767 
Bisdom, vicariaat e.d. 54.228  49.855 
Programma 35.017  43.003 
Totaal 284.420  311.689 
  
Baten 2015 Dongen Heilige Geest
  
Bijdragen parochianen 206.929  157.604 
Uit bezittingen 92.670  158.523 
Totaal 299.599  316.127 
  
Resultaat  15.179 4.438 
  
  
2015 Dongen Heilige Geest
  
Parochianen 12.943  8.601 
Huishoudens 7.025  4.698 
Betalende huishoudens 1.646  1.397 
Vrijwilligers 399  290 
Vrijwilligerstaken 581  488 
Dopen 19  6 
Communicanten 37  27 
Vormelingen 39  9 
Huwelijken 0  0 
Overleden parochianen 154  68 
- waarvan met uitvaart 35  25 
- waarvan met crematie 16  6 
- waarvan geen viering 103  37 

De pastores
Jan Voeten (priester), Tom van der Rijken (teamleider), 
Peter Derks, Gerard Oostveen, Rob van Sambeek.

en

Besturen van de parochies
Heilige Geest (Hulten, Molenschot, Rijen) 
Dongen en Klein Dongen -Vaart

EERSTE COMMUNIE 

In de Laurentiuskerk in Dongen en in de Maria Magdalena-
kerk in Rijen kregen onze communicanten tijdens de 
meimaand van 2016 een feestelijk welkom. Na een weken-
lange voorbereiding was de dag aangebroken van de Eerste 
Communie; voor het eerst konden zij deelnemen aan het 
sacrament van de eucharistie. 

Het thema van de eucharistieviering was: ‘Op pad met 
talenten… deel je mee?’. De kinderen spraken spontaan 
over de talenten die ze bij zichzelf hadden ontdekt tijdens 
de voorbereiding op de Eerste Communie: lief zijn, helpen, 
geven en delen.

Gezinnen praten met elkaar in het 
Parochiecentrum Dongen over 
‘het gewone bijzonder maken’.
Er werd afgesloten met een
eenvoudige maaltijd.

Opening van de bijeenkomst 
Gezinskerk op de basisschool 
de Brakken in Rijen met als 
thema ‘Hoe zou jij willen dat de 
wereld eruit ziet?’. 

Ouders en kinderen zijn actief 
bezig geweest met knutselen, 
zang en gebed.

Uit de verre omtrek kwamen 
bezoekers naar de tentoonstel-
ling in de Laurentiuskerk van 
200 zeer diverse kerstgroepen.  

Rondje Open Kerk

In de zomermaanden zijn de 
Annakerk en kapel samen met 
een aantal kerken uit de regio op 
woensdagmiddagen open voor 
bezichtiging. 

Lovend waren de bezoekers 
bij het zeer druk bezochte 
Passieconcert in de 
Laurentiuskerk. 

Hans Lakwijk van de Stichting 
Damiaan speelde een monoloog 
en kroop in de huid van pater 
Damiaan, die zich het lot aantrok 
van de leprozen. Het was een 
inspirerende middag in het 
parochiecentrum van Rijen.
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Rijen Dongen


