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Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 

Parochie Heilige Geest 

Rijen, Hulten en Molenschot 

  NIEUWSBRIEF GEZINSKERK 
 

 

 

 
Tot 12 maart om 10.00 uur! 

 

Werkgroep Gezinskerk 
 

 

 

 

UITNODIGING 12 MAART 2017 
‘Waar ben je veilig?’ 
 
Over verdwalen en de weg weer vinden. 

Kom je weer naar de gezinskerk?

 
We luisteren naar het verhaal van een 

schaap dat verdwaalt en weer gevonden 

wordt…  

We beginnen zondag 12 maart om 10.00 

uur in het parochiecentrum in Rijen, 

rechts van de kerk aan de Hoofdstraat 

58. Daar eindigen we ook om 11.30 uur. 

Je bent van harte welkom! 

 

Graag vooraf via de email  

gezinskerk@parochiedongen.nl  

of 

 gezinskerk@parochieheiligegeest.nl 

aanmelden als je komt.  

Wil je in je email ook aangeven met hoe-

veel personen je komt? 

O ja, neem je wat lekkers mee voor bij de 

koffie/limonade? 
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AGENDA GEZINSKERK 
 
9 APRIL 2017 
‘PALMZONDAG’ 
(RIJEN EN DONGEN) 
 

15 APRIL 2017 
‘KINDERPAASVIERING’ 
(RIJEN EN DONGEN) 

 
25 JUNI 2017 
‘ZOMERSE AFSLUITING’ 
(MOLENSCHOT) 
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Contactgegevens:  
Dongen:       Rijen: 
E-mail: gezinskerk@parochiedongen.nl    E-mail: gezinskerk@parochieheiligegeest.nl 
Telefoon: 0162 312561      Telefoon: 0161 222833 

Bezoek onze facebookpagina     Gezinskerk in Rijen en Dongen  

iedereen gedeeld. We kwamen erachter 
dat het gouden randje van de dag in 
kleine dingen zit, in aandacht voor 
elkaar, samen iets doen en dat een 
rustige dag ook een hele fijne dag kan 
zijn.  
 
Vervolgens heeft pastor Edith het 
verhaal verteld van de Bruiloft in Kana 
en hebben we besproken hoe Jezus 
ervoor zorgt dat het feest door kan gaan.  
Daarna was het ook bij ons feest en 
hebben de kinderen cupcakes versierd. 
En jeeh, wat werden ze bijzonder!  
Ondertussen dronken de ouders samen 
gezellig koffie en praatten verder over 
het geloof en andere dingen.  
Het was een gezellige ochtend waarna 
iedereen huiswaarts keerde om van de 
gewone zondag nog een bijzondere dag 
te maken! 
 
We zouden het leuk vinden als je er 
volgende keer ook bij bent! Je bent van 
harte welkom! 
 

 
 

Werkgroep Gezinskerk 
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ZONDAG 12 FEBRUARI 2017 

‘Feest, leven met kleur’ 
 

De Gezinskerkbijeenkomst had als thema 
‘Feest, leven met kleur’ en feest was het. 
 

 
 
In een korte viering lazen we het gedicht: 
 
Het komt niet zomaar uit de hemel vallen 
Er is daar geen grote tovenaar 
We moeten er allemaal iets aan doen 
Het komt niet vanzelf voor elkaar 
Jij bent hard nodig als je verwacht 
Dat het leven een feest wordt voor iedereen 
Maar als het niet gaat zoals jij wilt 
Weet dan je bent niet alleen 
Want het feest van God kan niet mislukken 
Dat grote feest van onze dromen 
Gaat vast en zeker door 
En het zal er hoe dan ook komen. 
  
Daarna hebben we gepraat over wat een 
gewone dag bijzonder maakt, ‘het gouden 
randje van de dag’. In ieder gezin hebben 
we dit besproken en onze ideeën met 
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