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AGENDA - WELKOM

Welkom
• Wie is verontschuldigd?
• Aandacht voor onze zieken.
• Van waar komen we?

Bezinning
De coronacrisis

• Wat heeft de coronacrisis met ons gedaan?
• Lock down & mediavieringen.
• Opstart van onze eigen vieringen, communie.

Verslag studiedag PTE
Alle informatie over eerste communie & vormsel deze maand.
Onze activiteiten-kalender voor de komende weken.
Vragenronde

• Welke zijn onze wensen en verlangens.
Slotbezinning
Wel thuis



BEZINNING

Verrassend

vreugdevol



BEZINNING

Stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft, 
maar er één kwijtraakt. 
Dan gaat ze die toch zoeken? 
Ze doet een lamp aan en veegt haar huis totdat ze de munt vindt. 
En als ze hem gevonden heeft, 
dan roept ze haar vriendinnen en de buren. 
En ze zegt: ‘Laten we feestvieren! 
Want ik was mijn zilveren munt kwijt, maar ik heb hem gevonden.’ 
(Lc 15,8-9 - Bijbel in gewone taal)



BEZINNING

Wat treft je in dit verhaal?

Wie ben ik dit verhaal?



BEZINNING

Stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft, 
maar er één kwijtraakt. 
Dan gaat ze die toch zoeken? 
Ze doet een lamp aan en veegt haar huis totdat ze de munt vindt. 
En als ze hem gevonden heeft, 
dan roept ze haar vriendinnen en de buren. 
En ze zegt: ‘Laten we feestvieren! 
Want ik was mijn zilveren munt kwijt, maar ik heb hem gevonden.’ 
(Lc 15,8-9 - Bijbel in gewone taal)



BEZINNING

Verloren zijn …

Zoeken …

Gezocht worden …

Jij bent de moeite waard !

Vreugde …



BEZINNING

Verloren zijn …              SAMEN

God is nabij
God is aanwezig
God zoekt … en vindt ons.
Ik ben de moeite waard voor God.
God is nabij in ieder die op zoek gaat naar mij.
Dit geeft me vreugde! 



BEZINNING

Zoeken…

Zoek net als de vrouw …liefdevol en zorgvuldig.
Zoek met je ogen, je handen.
Zoek vol vertrouwen.
Zoek vastberaden.
Veeg het stof weg.
Richt je lamp .
Zoek naar datgene wat je weer heel, vol maakt.
Geef het de tijd, neem af en toe een pauze.



BEZINNING
Gezocht worden …         SAMEN

God zoekt naar je ongeacht wat je doet of wie je bent.
De wereld wacht op iets wat jij alleen in de wereld kan zetten.
Laat zien wie je bent !

Ga op zoek naar de anderen!

Laat je vinden door God … door de anderen.
Jij bent de moeite waard!

De wereld roept me op tot …

In de mensen en gebeurtenissen die op mijn pad komen … 
ontdek ik daar dat God mij roept?



BEZINNING

Gevonden worden …

De vrouw zoekt en vindt.
God zoekt de mens en vindt.
Vinden brengt vreugde.
Gevonden worden brengt vreugde.
Ik word terug heel.



BEZINNING

Ik zie je! 
jij bent aanwezig.
Ik ben aanwezig. 
Jij bent iemand voor mij.
Jij mag zijn wie je bent.
Jij krijgt mijn aandacht.
Jij doet er toe!
Ik zet je in je kracht. Groei!
Samen worden we mens.



Jij bent de moeite waard     SAMEN

Delen van de vreugde…
Delen in de vreugde …

De vrouw deelt haar vreugde met haar vriendinnen 
en buurvrouwen.
Ze heeft terug God in haarzelf ontdekt.
Waar het hart van vol is, loopt het hart van over.
Anderen deelgenoot maken in jouw vreugde.

Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.



BEZINNING

Welke vreugde deel jij ?



CORONACRISIS

Wat heeft de coronacrisis met ons gedaan?
Hoe hebben we de lock down (mediavieringen) ervaren?

• Kregen we voldoende info en ondersteuning van de Pastorale Eenheid?
o Via mails
o Via website
o Via parochieblad

• Heeft onze Kerk/pastorale eenheid – dit specaal
moment goed aangepakt?



CORONACRISIS

Hoe hebben we de heropstart van onze vieringen beleeft?



CORONACRISIS

Heropstart MOPERTINGEN



CORONACRISIS

Heropstart EIGENBILZEN



CORONACRISIS

Heropstart HEES



CORONACRISIS

Heropstart GROTE SPOUWEN



CORONACRISIS

Achterstallige intenties – stichtingen zijn lopende



CORONACRISIS

Hoe kijkt u naar de nabije toekomst?
• in verband met de WE-vieringen ?

• in verband met de catechese-werking ?

• in verband met onze vergaderingen ?

bv. samenkomsten RPE te Martenslinde ?



STUDIEDAG TEAM PASTORALE EENHEID

Op 31 juli met Bart Coenegrachts

• Nieuwe werkvorm in zeven stappen.
• Onderlinge relaties verbeteren/groepen waarmee het niet zo goed gaat.
• Beelden van Kerk-zijn



EERSTE COMMUNIE

Door de coronacrisis verschoven naar 13 & 20 september.
Aangepast programma:

4 Groepen die hun eerste communie doen. Voorbereidende samenkomst met 
eucharistie (zijn reeds voorbij)

Samenkomst met generale 
repetitie

Groep 1: Martenslinde & Kleine Spouwen
Op zondag 13 september – 9.30 u. te Hees

Zaterdag 29 augustus
17.00 u. te Hees

Zaterdag 12 september
09.30 u. te Hees

Groep 2: Eigenbilzen
Op zondag 13 september – 11.30 u te Hees

Zondag 30 augustus
09.30 u. te Hees

Zaterdag 12 september
11.30 u. te Hees

Groep 3: Mopertingen & Rosmeer
Op zondag 20 september  - 9.30 u. te Hees

Zaterdag 5 september
17.00 u. te Hees

Zaterdag 19 september
09.30 u. te Hees

Groep 4: Hees, Grote Spouwen en 
Waltwilder
Op zondag 20 september – 9.30 u. te Hees

Zondag 6 september
09.30 u. te Hees

Zaterdag 19 september
11.30 u. te Hees



EERSTE COMMUNIE

Voorbereidende samenkomst Martenslinde & Kleine Spouwen 29 augustus



EERSTE COMMUNIE

Voorbereidende samenkomst Eigenbilzen 30 augustus



EERSTE COMMUNIE

Voorbereidende samenkomst Mopertingen & Rosmeer 5 september



EERSTE COMMUNIE

Voorbereidende samenkomst Hees, Grote Spouwen & Waltwilder 
6 september



EERSTE COMMUNIE

Richtlijnen eerste communie vieringen:
1. In principe is er zo weinig mogelijk beweging in de kerk ! Alleen het noodzakelijke!
2. Er is een beperkt aantal personen per gezin in de kerk toegelaten:

• de 1° communicant krijgt reeds tijdens 1° repetitie een vaste plaats aangewezen. (vooraan voor het altaar) 
• elk gezin kan met maximaal 7 personen deelnemen (communicant niet inbegrepen)
• Het gezin kan zelf bepalen wie die 7 personen zijn
• het gezin krijgt tijdens de 1° repetitie een bank met 7 plaatsen op naam toegewezen.

Die plaats telt voor de repetities en de EK-viering zelf !
3. Er is geen intrede-processie: communicanten en genodigden gaan bij het binnenkomen onmiddellijk naar hun vooraf 

aangeduide plaatsen. 
4. Bij het binnenkomen in de kerk gelden voor iedereen de huidig 'gewone zondagse' veiligheidsmaatregelen:

• Verplicht gebruik van handgel
• Mondmasker verplicht voor de +12-jarigen
• Verplicht opvolgen van het circulatieplan en met de onderrichtingen.

5. Binnen in de kerk mag er niets uitgedeeld worden: geen boekjes en ook geen geschenken…
6. Gebruik van de microfoons is beperkt: slechts 1 voor voorganger en 1 voor de lector (of catechist).

• Alle teksten en liedjes verschijnen daarom op het grote scherm,
• De kindjes lezen (in groepjes) vanop hun plaats zonder microfoon! 



EERSTE COMMUNIE

Richtlijnen eerste communie vieringen:
7. Het ontvangen van de communie:

• kindjes krijgen de eerste communie op de plaats waar ze zitten.
• Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden zal er voor de familie en de genodigden 

GEEN COMMUNIE bedeeld worden (om circulatie te vermijden)
8. Lezen en zingen:

• Alleen de kinderen mogen meezingen (het zijn de gekende liedjes)
• Gebeden werden aangepast: kindjes lezen (in groepjes) vanop hun plaats en vanaf het scherm.
• Allerhande acties (die niets strikt nodig zijn voor communie) worden omwille van de bijzondere omstandigheden 

dit jaar achterwege gelaten.
9. Einde van de viering:

• We verlaten voorzichtig en 'rij per rij' de kerk (de laatsten 't eerst). 
• er is geen mogelijkheid tot receptie en het samenscholen aan de kerkdeur moet vermeden worden.
• na de viering moeten de zitplaatsen in de kerk ontsmet worden.

10. Communiefeest:
• Het organiseren van een communiefeest in familiekring valt niet onder onze verantwoordelijkheid 

en onze bevoegdheden maar ook wat dit betreft zijn er erg beperkende voorwaarden. 
Het is best om zich hierover goed te informeren !



HET VORMSEL

Door de coronacrisis verschoven naar 26 & 27 september.
Aangepast programma:

2 Groepen die hun vormsel doen. 1 ° Voorbereidende 
samenkomst

1 ° Voorbereidende samenkomst 
met generale repetitie

Groep 1.
Op zaterdag 26 september– 17.00 u. te Hees

Woensdag 16 september
van 13.30 tot 15.30 u. te Hees

Vrijdag 18 september
van 17.00 tot 19.00 u. te Hees

Groep 2:
Op zondag 27 september – 09.00 u te Hees

Woensdag 23 september
van 13.30 tot 15.30 u. te Hees

Vrijdag 25 september
van 17.00 tot 19.00 u. te Hees



HET VORMSEL

Richtlijnen Vormselvieringen:
1. In principe is er zo weinig mogelijk beweging in de kerk ! Alleen het noodzakelijke!
2. Er is een beperkt aantal personen per gezin in de kerk toegelaten:

• de vormeling krijgt reeds tijdens 1° repetitie een vaste plaats aangewezen. (vooraan voor het altaar) 
• elk gezin kan met maximaal 7 personen deelnemen (vormeling niet inbegrepen)
• Het gezin kan zelf bepalen wie die 7 personen zijn
• het gezin krijgt tijdens de 1° repetitie een bank met 7 plaatsen op naam toegewezen.

Die plaats telt voor de repetities en de vormselviering zelf !
3. Er is geen intrede-processie: vormelingen en genodigden gaan bij het binnenkomen onmiddellijk naar hun vooraf 

aangeduide plaatsen. 
4. Bij het binnenkomen in de kerk gelden voor iedereen de huidig 'gewone zondagse' veiligheidsmaatregelen:

• Verplicht gebruik van handgel
• Mondmasker verplicht voor de +12-jarigen
• Verplicht opvolgen van het circulatieplan en met de onderrichtingen.

5. Binnen in de kerk mag er niets uitgedeeld worden: geen boekjes en ook geen geschenken…
6. Gebruik van de microfoons is beperkt: slechts 1 voor voorganger en 1 voor de lector (of catechist).

• Alle teksten en liedjes verschijnen daarom op het grote scherm,
• De vormelingen lezen (in groepjes) vanop hun plaats zonder microfoon! 



HET VORMSEL

Richtlijnen Vormselvieringen:
7. Het ontvangen van de communie:

• De vormelingen krijgen de eerste communie op de plaats waar ze zitten.
• Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden zal er voor de familie en de genodigden 

GEEN COMMUNIE bedeeld worden (om circulatie te vermijden)
8. Lezen en zingen:

• Alleen de vormelingen mogen meezingen (het zijn de gekende liedjes)
• Gebeden werden aangepast: vormelingen lezen (in groepjes) vanop hun plaats en vanaf het scherm.
• Allerhande acties (die niets strikt nodig zijn voor het vormsel) worden omwille van de bijzondere omstandigheden 

dit jaar achterwege gelaten.
9. Einde van de viering:

• We verlaten voorzichtig en 'rij per rij' de kerk (de laatsten 't eerst). 
• er is geen mogelijkheid tot receptie en het samenscholen aan de kerkdeur moet vermeden worden.
• na de viering moeten de zitplaatsen in de kerk ontsmet worden.

10. Vormselfeest:
• Het organiseren van een vormselfeest in familiekring valt niet onder onze verantwoordelijkheid 

en onze bevoegdheden maar ook wat dit betreft zijn er erg beperkende voorwaarden. 
Het is best om zich hierover goed te informeren !



Het JAARTHEMA

De bedoeling is het huidige jaarthema ‘Gods akker zijt gij! Groei in heiligheid’

te bekijken met nieuwe ogen, gericht op de maatschappelijke en pastorale context van 

vandaag.

Dat kan langs vele wegen: enkele aandachtspunten

1. Blijven luisteren

2. De weg gaan van diaconie en caritas

3. Ons geloofsinzicht verdiepen

4. Thuiskomen in Gods Woord

5. Houden van Kerk en Liturgie

6. Gebedservaring opdoen



Het nieuwe dekenaat Tongeren

Van start sinds 1 september

• aanstellingsviering van de nieuwe deken: zondag 25/10 in Tongeren

• eerste samenkomst met de dekenale ploeg (meer dan 20 pers):  

dinsdag 27/10 in Voeren



DE KALENDER VOOR DE KOMENDE MAANDEN

Bedelen van de kalender.



VRAGENRONDE

WAT ZIJN UW 
VRAGEN 

VERLANGENS 
WENSEN ?
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