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Groep 4/5 van de Drie Muske-
tiers uit Hulten en de groepen 
6 van de Jozefschool uit Rijen 
waren woensdag 4 maart in de 
Maria Magdalenakerk voor de 
workshop meditatie. In de kerk 
mediteren we om over onszelf 
na te denken. Voor mediteren is 
het woord ‘contact’ erg belang-
rijk. Met de leerlingen hebben we 
3 vormen van contact besproken: 
contact met de zichtbare wereld, 

met de onzichtbare wereld (en-
gelen, geesten, gestorven dieren) 
en contact met jezelf. Om con-
tact te maken met jezelf moet je 
proberen heel stil te worden, te 
mediteren. Dat hebben we met 
een oefening proberen te erva-
ren. De oefening geeft rust, het 
voelt fi jn, je doet energie op om 
verder te gaan met de dag, om 
Jezus iets van jezelf te vertellen 
of misschien om iets te vragen. 
Mediteren kun je altijd gebrui-
ken thuis, op school en ook in de 
kerk. 
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PASTORS
Rob van Uden, 
Edith Hertog,
Joost de Bont,
Harry Lommers

KERKEN EN KERKDIENSTEN
Rijen: Maria Magdalena .................................................................zondag 10.00 uur

Molenschot: St. Anna ..................................................................zaterdag 19.00 uur

Palmzondag: ’Met hart voor de mensen’

Wat kunnen wij geven?

Samen genieten van gerechten uit Zimbabwe

DOORGAAN
Als je in mensen 

geloofd hebt
die het af lieten weten,

ga dan toch door
te geloven!

Als je op een wonder
gehoopt hebt

dat niet is gebeurd,
ga dan toch door

en blijf hopen!

Als je een spoor
van de liefde

na wilde laten
dat werd vertrapt,
ga dan nog verder

met liefde!

Pastor Joost de Bont

Kerk en School Het feest dat toch doorging

De kinderen van groep 3 van De 
Brakken en Sint Annaschool zijn 
in februari uitgenodigd om in de 
kerk een feest te komen vieren.
In de kerk worden veel feesten 
gevierd en Jezus is de gastheer. 
Iedereen is welkom: de kinde-
ren, maar ook speciale gasten 
zijn uitgenodigd. Die gasten heb-
ben zich aan de kinderen voorge-
steld. En terwijl zij nog even naar 
een afspraak gingen, hebben 
de kinderen samen voorberei-
dingen getroffen voor het feest: 
place-mats gemaakt en een lied 
ingestudeerd.
Toen alles klaar was, kwamen de 
offi ciële gasten vertellen dat ze 

toch niet konden komen feesten! 
Wat nu…? De leerlingen hebben 
toen de werkers in de kerk ge-
vraagd. Samen hebben ze een 
wafel versierd en lekker opge-
peuzeld. Er was zelfs limonade! 
En ook de zwerver, die toevallig 
even warmte zocht in de kerk, 
mocht mee feesten. 

De kinderen hebben ervaren dat 
‘niemand buitensluiten’ en ‘ie-
dereen hoort erbij’ hier werkelijk 
gebeurde.
Van dit feest staat een vergelijk-
baar verhaal in de Bijbel ‘Het feest 
dat toch doorging’. Het verhaal is 
nog steeds actueel! 

Meditatie

Verslag Wereldgebedsdag 6 maart
‘Sta op en ga!’ was dit jaar het the-
ma van de Wereldgebedsdag op 
6 maart j.l. Een dag waarin, ver-
spreid over 173 landen, christenen 
samen eten, delen en bidden en 
zo een  wereldwijde cirkel van ge-
bed en verbondenheid vormen. 
Ook in de Rooms-katholieke kerk 
van Rijen kwamen gelovigen uit 
de katholieke en protestantse 
kerk van Dongen en Rijen om de 
Wereldgebedsdag samen te vie-
ren. 
Na een Zimbabwaanse maaltijd 
werd in de kerk met Afrikaanse 
zang en dans in verbondenheid 
met christenen wereldwijd de 
liturgie gevierd. Christenen uit 

Zimbabwe hadden dit jaar het 
thema gekozen bij de schriftle-
zing uit het Evangelie volgens 
Johannes over de verlamde man 
in Bethsaïda die verlangt naar be-
vrijding. Deze wordt hem door 
Christus geschonken. Zo verlangt 
ook het volk van Zimbabwe naar 
bevrijding van de ellende van ko-
lonisatie en van dictatuur die het 
jarenlang heeft moeten verduren.
De collecte die gehouden werd 
tijdens de viering bracht € 143,30 
op. Dit bedrag komt ten goede 
aan het werk van het Leger des 
Heils.  

ds. Henrieke ten Thije

Vastenactie richt zich 
op het leren van een vak
De Vastenactie 2020 vraagt in de 
veertigdagentijd aandacht voor 
beroepsonderwijs en onderne-
merschap in ontwikkelingslan-
den. Met een gedegen opleiding 
zijn mensen beter in staat een 
redelijk inkomen te verdienen 
en een eigen bedrijf op te zetten. 
Investeren in voortgezet onder-
wijs in bijvoorbeeld Zambia, is 
daarvoor hard nodig. Uw fi nan-
ciële bijdrage hiervoor is om vele 
redenen zeker de moeite waard. 
In de weekendvieringen van za-
terdag 28 en zondag 29 maart 
belichten we met het thema ‘Een 
tocht naar toekomst’ dit Vaste-
nactieproject. Een collecte hier-
voor is er met Pasen.
Of maak alvast je gift over op re-

keningnummer: NL21 INGB 0000 
0058 50 van Vastenactie Neder-
land. Wat je ook geeft, Zambia is 
er dankbaar voor! Kijk nog even 
op de website voor een overzicht 
van de kosten van onderwijs of 
het starten van een onderneming 
in Zambia.

Vastenmaaltijd 
Op maandagavond 30 maart or-
ganiseren we om 18.00 uur een 
Vastenmaaltijd in het Parochie-
centrum in Rijen. Na een sobere 
maaltijd staan we stil bij het pro-
ject ‘Werken aan je toekomst’. 
Peter van Hoof van de Bisschop-
pelijke Vastenactie vertelt erover. 
Opgeven kan via het secretariaat 
van de parochie. 

Uitnodiging Gezinskerk 
‘Jezus ziet een arme weduwe’
Jezus gaat naar Jeruzalem. Hij ver-
telt in de tempel over het rijk van 
God. Dan ziet hij een rijke man en 
een arme weduwe de tempel in-
lopen. Wat is geven? In de kring 
praten we hierop verder door. 
Wat kunnen wij geven?

We beginnen op zondag 15 maart 
om 10.00 uur in het parochiecen-
trum in Dongen, aan de Hoge 
Ham 84. Daar eindigen we ook 
om ongeveer 11.30 uur. Tot 15 
maart om 10.00 uur in Dongen!  
Werkgroep Gezinskerk

Uitnodiging 5 april 2020 Palmzondag:
‘Met hart voor de mensen’
Zondag 5 april gaan we met alle 
kinderen en hun ouders palm-
paasstokken maken. Daarna vie-
ren we met iedereen Palmpasen. 
We nemen de stokken mee in een 
processie door de kerk want het 
is feest: Jezus komt in ons mid-
den. Hij heeft een groot hart voor 
de mensen en wil je altijd helpen.
Wie wil jij helpen? Wie kan er een 
hart onder de riem gebruiken? De 
palmpaasstok geef je na afl oop 
aan iemand die je blij wilt maken. 
Bijvoorbeeld iemand die ziek is, 
zich alleen voelt of verdrietig is 
of …?
Voor de palmpaasstokken en alle 

versieringen inclusief de brood-
haan wordt gezorgd. Neem je ook 
iets mee van jezelf? De stokken 
geef je later weer terug.

Opgave vooraf is niet nodig. De 
kinderen van de Jozefschool heb-
ben in de afgelopen weken geld 
gespaard voor de Vastenactie. In 
de viering in de Maria Magdalena-
kerk vertellen zij hierover. 
Rijen 9.00 uur: palmpaasstokken 
maken in het parochiecentrum 
aan de Hoofdstraat 58. 
Om 10.00 uur gaan we naar de 
viering in de Maria Magdalena-
kerk. 

Jona en de wind van het leven
De werkgroep Voedsel voor de 
Ziel biedt een bezinnend mo-
ment in de hectiek van alle dag. 
Het is een bezinning ‘op de wind 
van het leven’ met muziek en 
beelden uit de kunst. Er is een 
korte kleurrijke vertelling uit de 

Bijbel, waarin Jona vlucht voor 
het leven en in een storm terecht 
komt. De bijeenkomst begint op 
woensdag 18 maart om 20.00 uur 
in het Parochiecentrum in Rijen. 
Aanmelden via het secretariaat is 
gewenst.

Pelgrimstocht naar de Chrismawijding
Een wandeling van Zuiddorpe naar Hulst

Enthousiaste wandelaars kunnen 
deelnemen aan een pelgrim-
stocht naar de Chrismawijding 
voor het Bisdom Breda op woens-
dag 8 april 2020, de woensdag in 
de Goede Week. 
De Chrismawijding is dit jaar in de 
H. Willibrordusbasiliek te Hulst. 
We vertrekken met de trein om 
9.00 uur uit Rijen, om 9.15 uur 
vanuit Breda. Vanaf 12.00 uur ver-
zamelen de pelgrims zich in Zuid-
dorpe, waar we de pelgrimszegen 
ontvangen.
Daarna beginnen we aan een 
tocht van ongeveer 17 kilometer 
met twee rust/gebedsmomenten 
en een korte stiltewandeling. We 
zorgen dat wij op tijd bij de Chris-
maviering aanwezig zijn (rond 
17.30 uur in Hulst, afhankelijk van 
weer en andere omstandighe-
den), zodat we nog de mogelijk-
heid hebben voor een kop soep 

en een broodje. De wandelaars 
nemen eten en drinken mee voor 
onderweg. Overige onkosten zul-
len minimaal zijn en zijn voor ei-
gen rekening.
Het openbaar vervoer terug is 
beperkt. Mochten er mensen zijn 
die wellicht ook naar de Chris-
mawijding gaan, maar niet mee-
wandelen én die een plekje in de 
auto overhebben; laat het dan 
even weten.
Opgave vóór 26 maart via 
teamassistente@parochiedon-
gen.nl. o.v.v. naam, e-mailadres 
en vertrekpunt.
Vooraf aan de wandeling krijgt u 
de benodigde informatie toege-
stuurd.

Diaken Rob van Uden
Namens de parochies van het 
Samenwerkingsverband Dongen 
en Rijen.

Parochiekoor Rijen 
zoekt nieuwe leden 

Weet u dat …
• de Actie Kerkbalans tot en met 29 februari voor de parochie € 

45.018,00 opgebracht heeft? Dat is nog ver weg van het streef-
bedrag van € 95.500,00. Het gaat de goede kant op, hartelijk 
dank voor uw bijdrage.

• we in de kerken in Molenschot en Rijen de stand van zaken per 
plaats bijhouden met een levensgrote thermometer?

• de tweejaarlijkse kledingactie van Diaconie gehouden wordt op 
zaterdag 25 april? U kunt al beginnen met het sparen van niet 
meer gebruikte kleding, schoenen en zo meer.  

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

Familieberichten februari 2020

Het parochiekoor Rijen is op zoek 
naar nieuwe leden. Zowel dames, 
als heren zijn meer dan welkom. 
De repetitie is op dinsdagavond 
van 20.00 tot 21.15 uur in de kerk. 
Na afl oop is er gelegenheid voor 
een kopje koffi e of thee. Drie keer 

in de maand zorgt het koor op 
zondag voor de muzikale invulling 
van de viering van 10.00 uur in de 
Maria Magdalenakerk in Rijen.
Meer info? Stuur dan gerust een 
mailtje naar parochiekoor.rijen@
planet.nl 

Overleden in Rijen:
• 01 februari: Mevr. Joke Oomen – van Ham, 82 jaar, crematie Ooster-

hout
• 08 februari: Dhr. Koos Zandbergen, 90 jaar, crematie Oosterhout
• 09 februari: Mevr. An van Oosterwijck, 91 jaar, begraven in Molen-

schot 
• 10 februari: Dhr. Theo Haarbosch, 84 jaar, begraven in Rijen
• 14 februari: Dhr. Hans Prinssen, 84 jaar, begraven in Rijen

Gedoopt in Rijen:
• 16 februari: Noortje Busselaar
• 16 februari: Kensi van Lint
• 1 maart: Dominique Venier
• 1 maart: Lucas Bink


