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Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 

Parochie Heilige Geest 

  

We werden in twee groepjes verdeeld en 

toen werd het verhaal van Jozef en zijn elf 

broers voorgelezen in etappes.  

Tussendoor kregen de kinderen opdrachten 

aan de hand van het mooie verhaal van 

Jozef. Een opdracht was bijvoorbeeld “ie-

mand uit de put halen” de kinderen moes-

ten met een touw een volwassen “uit de 

put trekken” d.m.v. een touwtrek wed-

strijd. En natuurlijk wonnen de kinderen, en 

de ouders waren dankbaar dat ze uit de put 

getrokken werden. Tussendoor zongen we 

liedjes.  

NIEUWSBRIEF GEZINSKERK 
 

ZONDAG 26 JUNI 2016 

‘Hoe zou jij willen dat de wereld eruit 

ziet? 

 

Gezinsviering bij Sportparkweg te Rijen, 

om 10 uur verzamelde we op het parkeer-

terrein van het Sportpark. Toen iedereen 

er was gingen we met zijn allen gezellig het 

bos in. 

 
We hoorden plotseling muziek van een 

accordeon, dus gingen we op het geluid af. 

Daar zagen we een man die verkleed was 

als Jozef, de kinderen mochten bij Jozef 

zijn kleren versieren met mooie lapjes stof. 
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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  
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Bij de laatste opdracht werden de ouders 

geblinddoekt en moesten ze hun kinderen 

zoeken vertrouwend op de stem van het 

kind. 

Aan het einde van de viering gingen we 

met zijn allen lekker een broodje eten met 

een bakje koffie. Helaas was de regen op 

het einde een spelbreker, of zoals Joost al 

aangaf was het een plaagbuitje. 

Al met al het was een geslaagde ochtend 

ondanks de flinke bui. 

 

AGENDA GEZINSKERK 2016-2017 
 
 

Zondag 9 oktober - ‘Opa’s en Oma’s’ 

Parochiecentrum Rijen (10.00 uur) 

 

Zondag 6 november - ‘Handen en voeten’  

Parochiecentrum Dongen (10.00 uur) 

 

Zaterdag 24 december – ‘Kinderkerstviering’  

Maria Magdalenakerk, Rijen (17.00 uur) en 

Sint-Laurentiuskerk, Dongen (17.00 uur) en 

Heilige Annakerk, Molenschot (19.00 uur) 

 

Zondag 15 januari - ‘Doop van Jezus’ 

Parochiecentrum Rijen (10.00 uur) 

 

Zondag 12 februari - ‘Feest’ 

Parochiecentrum Dongen (10.00 uur) 

 

Zondag 12 maart - ‘Waar ben je veilig?’      

Parochiecentrum Rijen (10.00 uur) 

 

Zondag 9 april - ‘Palmzondag’ 

Parochiecentrum Rijen (10.00 uur) en         

Parochiecentrum Dongen (10.00 uur) 

 

Zaterdag 15 april - ‘Kinderpaasviering’ 

Maria Magdalenakerk, Rijen (17.00 uur) en 

Sint-Laurentiuskerk, Dongen (17.00 uur) 

 

Zondag 25 juni – ‘Zomerse afsluiting’ 

Molenschot (10.00 uur) 
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