
De eerste ingroeiviering op 12 november 2017 
 
Op zondag 12 november kwam pastoor-deken Ronald naar onze kerk om – samen met mij – de 47 
kinderen die in 2018 hun eerste communie doen, welkom te heten in onze parochie en hen voor een 
eerste keer wegwijs te maken in eucharistie vieren. 
 
Het gewicht van deze eerste ingroeiviering lag op de intro, het deel voor de lezingen. De kinderen 
waren extra voorbereid op het welkom, het gebed om ontferming en de lofprijzing.  
Jozefa had vooraf op school twee liederen ingeoefend die daarbij passen: “Jezus het spijt me” en “Eer 
aan God de Vader”. Het Congolese Alleluia kenden ze al. 
 
De lezingen gingen over ‘keuzes maken’. Het verhaal over de roeping van Samuël is heel toepasselijk 
voor kinderen die zich geroepen voelen om vriend van Jezus te worden. Als evangelie koos Ronald het 
verhaal van de vader en twee zonen (Mt 21, 28-32). 
 
In zijn korte homilie maakte hij een toepassing op het leven van de kinderen en daagde hen uit om 
over dat evangelieverhaal eens serieus na te denken:  
“Lieve kinderen. Jezus was een echte verhalenverteller. Hij gaf graag raadseltjes op. Als hij dat verhaal 
vandaag zou vertellen dan zou hij dat zo doen: Een moeder had twee kinderen: Eilen en Roel. "Ik heb 
de hele morgen staan strijken en koken. Willen jullie de afwas doen?" "Ja hoor, mamma!", riep Eilen 
meteen. Maar Roel trok een pruillip. Hij had met Kevin afgesproken om te gaan racen op de computer 
en na het avondeten was er toch al zo weinig tijd. Dus Roel zei maar gewoon niks en na het eten paktje 
hij fluitend een stapeltje borden en wat bestek, bracht die naar de keuken en floepte er toen door de 
achterdeur uit, op weg naar Kevin. Eilen kwam met de slakom in de keuken. Nergens Roel te zien. Eilen 
werd boos. Ze was wel goed maar niet gek. Ze glipte ook door de open deur en ging bij haar buurmeisje 
naar de "Kotmadam" kijken. Roel belde aan bij Kevin. De moeder van Kevin deeed open. "Kevin moet 
nog afwassen. Kom maar dan kun je helpen." Daar stond Roel af te wassen in een vreemde keuken 
met vuile vorken in zijn broekzak. Met Kevin liep hij naar huis. De keukendeur was nog open. "Weet je 
wat?", zei Roel, "nu mag jij mij helpen." Samen waren ze zo klaar. Toen gingen ze boven racen op de 
computer. Wie had gedaan wat mamma vroeg? Roel die NEE zei of Eilen die JA zei? Roel natuurlijk, 
want je moet niet kijken wat mensen zeggen maar wat ze doen!” 
 
Na de viering gingen de kinderen samen met Jozefa en enkele vrijwilligers naar ons parochiecentrum 
Bergheem, want het was echt geen speeltuinweer. De kinderen konden hun creativiteit botvieren en 
het evangelieverhaal uittekenen. En die opdracht was blijkbaar bij hen in de smaak gevallen! 
 
De ouders bleven in de kerk om na te praten over hun voorbije catechese-ervaring en om de nodige 
uitleg te krijgen bij de voorbereiding op de volgende ingroeiviering van 21 januari 2018.  
Yo Remes nam de 20 ouders van 2 A en 2 B mee naar de acolietensacristie links vooraan; ikzelf nam de 
27 ouders van 2 C en 2 D mee naar de weekkapel. 
 
De ouders hadden blijkbaar deugd gehad aan de voorbereiding en aan de viering. 
Yo en ik maakten hen aansluitend wegwijs in de wereld van de Bijbel en van lezingen. We legden hen 
ook uit wat de geloofsbelijdenis is en wat de voorbede inhoudt. Aan de hand van het materiaal dat we 
hen ter hand stellen, kunnen ze daarmee zelf aan de slag en vertalen dat – via speelse opdrachten – 
dan op kindermaat. 
 
Op woensdag 29/11/2017 zijn alle ouders verwacht op een avondconferentie om 20 uur in 
Bergheem: Ann Joris, rechterhand van Bart Paepen, komt spreken over gelovig opvoeden vandaag. 
– Alle geïnteresseerden mogen aansluiten bij dit initiatief! 
 
Mia Verbanck 


