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Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 

Parochie Heilige Geest 

Rijen, Hulten en Molenschot 

  NIEUWSBRIEF GEZINSKERK 
 

We starten zondag 25 juni om 10.00 uur op de 

speelplaats van de KBS St. Anna in Molenschot en 

eindigen in de Annakerk om 11.30 uur. 

 

Aanmelden graag vooraf via de email (gezins-

kerk@parochiedongen.nl  

of gezinskerk@parochieheiligegeest.nl)   Geef in je 

email aan met hoeveel personen je komt. 

 

Tot 25 juni om 10.00 uur! 

 

Werkgroep gezinskerk 

UITNODIGING 25 JUNI 2017 
Zomerse afsluiting – met Mozes naar 
een land van melk en honing 
 
Kom je naar de zomerse afsluiting van de ge-

zinskerk? 

 

Het volk van Mozes moet hard werken in Egypte 

en kan alleen maar dromen van vrij zijn.  

 

We luisteren naar het verhaal van Mozes die 

met zijn volk wegtrekt uit Egypte. We trekken 

met hem mee door de woestijn. Op weg naar 

een land van melk en honing. Vrij zijn! Maar 

hoe doe je dat ...? 

 

Trek je reiskleding aan! En kom op zondag 25 

juni met het hele gezin en iedereen die mee wil 

naar Molenschot. Onze reis sluiten we feestelijk 

af met broodjes en drinken.  

 

We verzamelen op de parkeerplaats van MFA de 

Molenwiek, Schoolstraat 5 in Molenschot.  
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AGENDA GEZINSKERK 2017-2018 
 
24 SEPTEMBER 2017 
‘DE EERSTE DAG 
(RIJEN) 
 

29 OKTOBER 2017 
‘WIE HEEFT JE NODIG?’ 
(DONGEN) 
 

26 NOVEMBER 2017 
‘NIEMAND VALT BUITEN DE BOOT!’ 
(RIJEN) 
 

24 DECEMBER 2017 
‘GEZINSKERSTVIERING’ 
(RIJEN, DONGEN EN MOLENSCHOT) 
 

25 FEBRUARI 2018 
‘JEZUS, EIGEN WIJS’ 
(DONGEN) 
 

25 MAART 2018 
‘PALMZONDAG’ 
(RIJEN EN DONGEN) 
 

31 MAART 2018 
‘GEZINSPAASVIERING’ 
(RIJEN EN DONGEN) 
 

27 MEI 2018 
‘ONZE VADER …’ 
(RIJEN) 
 

27 JUNI 2018 
‘ZOMERSE AFSLUITING’ 
(???) 
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las 
  

12.30 uur - lunch (zelf brood en drinken meenemen)  

13.00 uur - knutselen en spelronde 2 

14.00 uur - Eucharistieviering in de Basiliek  

15.00 uur - einde 

 

Kosten:     

5 euro per deelnemer (per kind en begeleider).  
 Graag vooraf overmaken naar: Franciscuscentrum, 

NL91 RABO 0158 7840 22. Vermeld bij omschrijving: 
Geloofsfeest 2017 en het aantal deelnemers. 

Opgave en info: www.gezinengeloof.nl/feest 

Minimaal één begeleider of ouder per vijf kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 PAGINA 2 

UITNODIGING 1 JULI  2017 
Geloofsfeest ‘Schatgravers gezocht !!!’  

De Bernardusparochie van Oudenbosch en het Sint 

Franciscuscentrum organiseren een ‘geloofsfeest' 

voor kinderen. Het wordt een feestdag met toneel, 

liedjes en opdrachten rond het Evangelieverhaal van 

de schat in de akker. 

Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uit-
genodigd. Iedereen is welkom, gelovig of niet. Er 
kunnen dus ook zeker vriendjes en vriendinnetjes 
meekomen. Per vijf kinderen dient er minimaal één 
ouder of begeleider bij te zijn.  

Tijd: Zaterdag 1 juli 2017 van 9.30 uur-15.00 uur 

Plaats: Rondom de basiliek, Markt 59 Oudenbosch 

Programma:  

09.30 uur - ontvangst 
10.00 uur - opening op kerkplein van de Basiliek 

10.20 uur - Fidei et Arti (cultureel-centrum) 

 met Matthijs en Henkie   

11.30 uur - knutselen en spelronde 1 

http://www.gezinengeloof.nl/feest


 

 

 

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  

Mariette Jansen is alleenstaande ouder en verzorgt 
een workshop.  

De kinderen hebben een eigen programma met in-
houd, sport en spel. Voor de allerkleinsten is er een 
crèche. 

 

Tijd:  Zaterdag 15 juli 2017 van 10.30 - 18.00 uur 

Plaats: Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8 
in Hoeven 

Kosten: 8 euro per volwassene, kinderen gratis. In-
clusief lunch en frietjes. 

 
Opgave en info:  www.gezinengeloof.nl/ge-
zinsdag 

UITNODIGING 15 JULI 2017 
 ‘Gezinsdag Geluksvogels !!!’ 

Het Sint Franciscuscentrum organiseert een  
gezinsdag met als thema ‘Geluksvogels!’  

Hoe kunnen we als ouders bijdragen aan een 
goede ontwikkeling van onze kinderen: we willen 
graag dat ze opgroeien tot gelukkige, evenwich-
tige mensen. Hoe kun je als ouders in deze tijd het 
geloof meegeven aan je kinderen? En als je er als 
ouder grotendeels of helemaal alleen voorstaat, 
heb je soms andere uitdagingen. 

Uitgenodigd zijn Anna Plakas en Mariette Jansen. 
Anna Plakas, moeder van twee jonge kinderen en 
psycholoog en docent-onderzoeker aan de vak-
groep Orthopedagogiek van de Universiteit van 
Amsterdam, is de spreker van de dag.  
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