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Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 

Parochie Heilige Geest 

Rijen, Hulten en Molenschot 

  NIEUWSBRIEF GEZINSKERK 
 

UITNODIGING 15 JANUARI 2017 
‘Doop van Jezus, een nieuwjaarsduik?’ 
 
Kom je weer naar de gezinskerk? 

 

 
 

We laten het bijbelverhaal van Johannes 

de Doper tot leven komen. Johannes leeft 

in de woestijn. Mensen die een nieuw 

begin willen maken, laten zich door hem 

dopen. Ook Jezus laat zich dopen. Dan 

gaat de hemel open … 

Dopen, wat is dat? We staan stil bij onze 

eigen doop. Wat betekent het dat we zijn 

gedoopt?  

We proberen te ontdekken wie we zijn in 

Gods ogen … 

 

We beginnen zondag 15 januari om 

10.00 uur in het parochiecentrum in Rij-

en rechts van de kerk aan de Hoofdstraat 

58. Daar eindigen we ook om 11.30 uur. 
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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? 

 

Tot 15 januari om 10.00 uur! 
 

Werkgroep Gezinskerk 

AGENDA GEZINSKERK 
 
12 FEBRUARI 2017 
‘FEEST’ 
(DONGEN) 

 
12 MAART 2017 
‘WAAR BEN JE VEILIG?’ 
(RIJEN)  

 
9 APRIL 2017 
‘PALMZONDAG’ 
(RIJEN EN DONGEN) 

mailto:gezinskerk@parochiedongen.nl
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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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dan 450 mensen, groot en klein, kwamen 
het kindje in de kribbe bezoeken. De kin-
deren liepen als herder, als koning of als 
engel naar de stal, waar Maria en Jozef hun 
kindje Jezus lieten bewonderen. Het kinder-
koor ‘De Koepeltjes’ en het jeugdkoor 
‘Stars’ maakten met muziek en zang de vie-
ring heel sfeervol. Zij zongen: “De nacht leek 
heel gewoon, een nacht als duizend andere. 
Toch zou er onverwacht een heleboel ver-
anderen…” Dat was in de kerk van Dongen 
ook zeker te merken. 
Wel 150 kinderen vierden op die bijzondere 
plek dat Jezus is geboren voor jou en voor 
mij. De mooie sterretjes die tijdens de vie-
ring door de kinderen waren versierd met 
tekeningen en wensen, kregen een plekje in 
de kerstboom, van waaruit zij konden stra-
len tot in het nieuwe jaar 2017.  
 

 
 
Molenschot 

We begonnen de viering feestelijk met het 

binnendragen van het kind Jezus.  

Na het kerstverhaal legden we het in de 

kribbe. Aan het einde van de viering twin-

kelden de sterren van de kinderen bij de 

stal. 

 

 

 
 

ZONDAG 24 DECEMBER 

‘Kinderkerstviering’ 

 

Rijen 

In Rijen leek de viering van de Gezinskerk 

op kerstavond een heel drukke kraamvi-

site. De kinderen kregen bij het binnen-

komen een mooie gele ster en kleurpot-

loodjes, waarop ze mochten kleuren en 

schrijven. 

Tijdens de viering kregen Jozef, Maria en 

het kindje Jezus een plaatsje bij het al-

taar. De kinderen in de kerk vormden 

drie rijen. Eerst kwam een paar herders 

dichterbij, daarna kwamen er veel ko-

ningen en tenslotte nog heel veel enge-

len. Voor iedereen had het kindje ook 

een eigen betekenis. Na afloop gingen de 

kinderen hun sterretje in de boom han-

gen. 

 
 

Dongen 

De Kerstviering van de Gezinskerk op 24 
december 2016 in de Laurentiuskerk van 
Dongen was echt een groot feest. Meer 
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