DE PERSONELE UNIE

AFSCHEID HUIDIGE BESTUREN

Al meer dan tien jaar hebben de Parochie Heilige Geest en de
Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart een samenwerkingsverband met één pastoraal team en in diverse
werkgroepen wordt steeds meer samengewerkt.
De besturen gaan nu nog intensiever samenwerken. Er is
gekozen voor een nieuwe organisatievorm, de Personele
Unie. De bisschop heeft hieraan zijn goedkeuring verleend,
waardoor de Personele Unie in werking treedt in het nieuwe
werkjaar 2017 - 2018.
Een Personele Unie is een organisatievorm, die naast één
pastoraal team ook één bestuur heeft. Beide parochies
blijven een eigen begroting opstellen en hun eigen financiën
en gebouwen beheren. Voor de vrijwilligers en parochianen
verandert er weinig.

Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

WAT MERKEN DE PAROCHIES ERVAN?
De nieuwe structuur ziet er als volgt uit:
• één Parochiebestuur, bestaande uit 9 leden. De pastoor is
voorzitter met vier leden uit elke parochie.
• één Adviesorgaan, bestaande uit een vaste kern van
6 leden (3 uit elke parochie).
• drie Parochiekerncommissies (PKC) in Rijen, in Molenschot
en in Dongen.

Bouwen aan de toekomst

De bisschop heeft eervol ontslag verleend aan alle leden van
de oude besturen. Het nieuwe bestuur is door de bisschop
benoemd, hierin nemen ook leden uit het oude bestuur
plaats.
Parochie Heilige Geest
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BOUWEN AAN DE TOEKOMST

OOGSTDANKDAG

Financiën en Parochiestatistiek 2016

Een parochie is een gemeenschap van mensen die aan de
toekomst wil bouwen. Kerkenwerk is mensenwerk, waar
fouten worden gemaakt, maar er is goede wil genoeg.

Wonder boven wonder is het Oogstdankfeest in de
Laurentiuskerk een enthousiast kerkelijk feest gebleven.
Elk jaar in september staan we stil bij de verdeling van
voedsel voor alle mensen op aarde. De producten,
aangeboden voor de viering in de kerk, werden dit jaar door
‘Arm in Arm’ verdeeld en geschonken aan huishoudens die
wel wat extra’s kunnen gebruiken. Deze organisatie is een
oecumenisch initiatief van de PKN kerk en de roomskatholieke parochie in Dongen.

Lasten 2016

Dongen

Heilige Geest

Personeel
Onroerend goed
Bisdom, vicariaat e.d.
Programma
Totaal

142.026
27.094
49.652
29.228
248.000

131.941
86.301
47.766
35.092
301.100

Baten 2016

Dongen

Heilige Geest

Het boerenland heeft waarde voor de hele samenleving.
Op landbouwgrond wordt voedsel voor mens en dier
geproduceerd.

Bijdragen parochianen
Uit bezittingen
Totaal

185.245
92.351
277.596

152.421
168.380
320.801

Agrariërs, bakkers, slagers en supermarkten uit de omgeving
worden benaderd om te doneren.

Resultaat

29.596

19.701

De kerk wordt mooi versierd door de bloemenversiergroep
en de gaven gerangschikt. De viering is een prachtig
moment om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen.
Die verbondenheid mag beleefd worden tot in de verre
toekomst.

2016

Tegelijkertijd leeft in een parochiegemeenschap het besef
dat we God nodig hebben: ‘Als Hij niet helpt bij het bouwen
aan de toekomst, dan heeft het geen zin, ook al doet
iedereen zijn best’.
In werkgroepen wordt veel en goed gewerkt. Juist omdat we
menselijk zijn, moet God zijn werk ook aan ons kunnen
verrichten. Het is belangrijk dat God aan ons werk vooraf
gaat. In veel werkgroepen begint daarom een bijeenkomst
met een kort gebed of een gedachte. De zondagsviering wil
ons helpen om Jezus Christus een plaats te geven in de week
die volgt.
Onze verbondenheid met Jezus is een stimulans als we
bouwen aan de toekomst. Petrus schrijft in zijn tweede brief
dat Jezus als een stevige hoeksteen is, door God uitgekozen.
Hij is een levende steen (2 Petrus 4-5). We doen onszelf als
kerk tekort als we deze hoeksteen geen belangrijke plaats
zouden geven in de bouw van onze toekomst.
Door onze doop en door ons gelovig leven zijn wij met Jezus
Christus verbonden en kunnen wij als levende stenen
worden. En als levende stenen worden we ingevoegd in Gods
tempel, de toekomst die ons wacht.
Samen bouwen met bestuur en parochianen, daar gaan we
voor!

TORENLICHT … LED IT BE
In 2016 voerde we actie om de financiën bij elkaar te
brengen voor vernieuwing van de verlichting van de uurwerken in de Maria Magdalenakerk. Goede communicatie
was onderdeel van het succes.
In 2015 ging de ene na de andere lamp kapot. We besloten
de lampen te vervangen door energiezuinige ledlampen en
gingen aan het werk om € 12.000 bijeen te brengen.
Onder het motto: ‘De toren is van ons allemaal’ en met de
titel ‘Torenlicht … LED it be’, werd een prachtige flyer in het
hele dorp verspreid. We vroegen een donatie en in ruil
daarvoor kon een van de 152 lampen ‘jouw lamp’ worden.
Leuk was dat drie basisscholen mee deden met een
schrijfwedstrijd. In de les ‘creatief schrijven’ verhaalden zij
over ‘Het geheim van de klokkentoren’.
Op een zaterdagavond in december 2016 werd de actie
succesvol afgerond met het ontsteken van het torenlicht
door wethouder Dols. Aansluitend was er een concert van de
plaatselijke zangvereniging Euterpe in de kerk.

Parochiebesturen en pastoraal team,
Rob van Uden, teamleider

Parochianen
Huishoudens
Betalende huishoudens
Vrijwilligers
Vrijwilligerstaken
Dopen
Communicanten
Vormelingen
Huwelijken
Overleden parochianen
- waarvan met uitvaart
- waarvan met crematie
- waarvan geen viering

Dongen

Heilige Geest

12.805
7.057
1.536
373
396
17
32
2
2
174
27
11
136

8.346
4.616
1.304
286
517
16
21
9
92
33
14
45

Maria van Fatima

Popkoor Spirit viert 50 jarig
jubileum.

Dongens Mannenkoor

In de Maria Magdalenakerk en
de Laurentiuskerk werd bij Maria
gebeden. Het beeld maakte een
rondgang door het bisdom

Vanuit de opbrengsten van de
jubileumshow werd aan het
Ziekentriduüm een cheque van
€ 500 overhandigd

Ruim 350 bezoekers kwamen
op vrijdag 28 april 2017 naar de
Laurentiuskerk voor het 45-jarig
Jubileumconcert.

Laudato Si

Korendag

Driekoningen

Een sprankelende lezing door pater
Ward Biemans.

In de Laurentiuskerk werd een
drukbezochte zangdag
georganiseerd.

70 kinderen gingen zingend
langs de deuren in Rijen op
6 januari 2017. Er is maar liefst
€ 675 opgehaald voor de
Magdalenakinderen

