
 Parochies in beweging

Jaarbeeldverslag 2013 - 2014

Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en Parochie Heilige Geest
September 2014

PASTOR TOM VAN DE RIJKEN MET 
PENSIOEN
In het weekend van 4 juli 2014 nam pastor Tom van der Rij-
ken afscheid van parochianen en vrijwilligers in een feeste-
lijke eucharistieviering en een feest met en door vrijwilligers.

Dank je wel van Tom: 
mensen uit Dongen, Klein Dongen, Vaart, Rijen, Hulten en 
Molenschot. Dank je wel, dat ik een stukje met u mee mocht 
lopen op uw levensweg; met u zoeken naar heilige grond en 
voor uw vertrouwen.
Dank je wel: 
alle honderden vrijwilligsters en vrijwilligers, die door al die 
jaren heen de schouders hebt willen zetten onder de opbouw 
van de kerk; die van geloven een werkwoord hebt gemaakt; 
die grond bewerken net zo lang tot hij ‘heilig’ is. Zonder jullie 
inzet is kerk-zijn onmogelijk. Dank je wel voor zoveel inzet. 
Maar ‘dank je wel’ ook voor de vele gesprekjes waarin ik 
mocht delen in jullie leven.
Dank je wel: 
collega’s en oud collega’s, voor het vertrouwen dat ik kreeg 
van jullie voor de collegialiteit, voor het samen zoeken naar 
heilige grond; voor de moed om telkens opnieuw wegen van 
geloof te vinden in de wisselende omstandigheden van de 
tijd. Zonder iemand te kort te willen doen noem ik toch pas-
toor Ad Rompa met wie ik vele jaren mocht samen werken. 
Door zijn inzet kwam ik hier, hij schiep de ruimte die een 
pastoraal werker nodig had om een plek te vinden in de kerk.
Dank je wel: 
de achtereenvolgende bisschoppen van Breda, die telkens 
opnieuw mijn zending hebben bevestigd. Dank je wel voor 
het vertrouwen. Heel bijzonder vond ik het om bisschop 
Ernst nog in een brief te kunnen danken. Hij was het die mij 
destijds in zijn bisdom binnenhaalde.
Dank je wel:
alle mensen die ik mocht ontmoeten met wie ik mocht sa-
menwerken binnen of buiten de kerk.
Dank je wel: 
Corry,  en dank je wel ons gezin want een dragende, corrige-
rende en relativerende thuisbasis is enorm verrijkend voor 
pastorale arbeid.
Dank je wel:
Ik heb veel levensgeluk gevonden in mijn werken.
Dank je wel.

Tom van der Rijken
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Er werden in de vastentijd drie gespreksavonden georgani-
seerd over het thema Armoede. Op de foto ziet u de spreker 
van de eerste avond Ralf Embregts; ‘Armoede is een mens’. 

In Dongen en Rijen zijn we gestart met een nieuwe vorm van 
kerk-zijn voor kinderen en hun ouders. De Zondagmorgen 
Anders was daar een onderdeel van. 

Ook de leerlingen van de basisscholen in Rijen droegen hun 
steentje bij om de kerstpakketten van inhoud te voorzien.



GEZINSKERK
Een nieuwe vorm van kerk-zijn voor kinderen en hun ouders.

We willen onze kinderen graag een basis meegeven; iets 
waar ze in hun leven wat aan hebben. Een kijk op het leven 
om alles wat ze meemaken, een betekenis en een plekje te 
geven. In onze parochies maken we zo’n plek. We noemen 
dat GEZINSKERK.

Het worden momenten van ontmoeting, waarin kinderen 
van 0-13 jaar samen met hun ouders (opvoeders) concreet 
werken aan de ontwikkeling van een levensbeschouwing, die 
gebaseerd is op de Joods-Christelijke traditie. 

Afgelopen jaar zijn we als proef begonnen met gezinnen, 
waarin een kind deelnam aan de Eerste Communie. We 
noemden die bijeenkomsten ‘Een Zondagmorgen Anders’.
Komend jaar zijn er acht bijeenkomsten van ‘Een Zondag-
morgen anders’. 
In een cyclus van vier jaar komen aan bod:

• de belangrijke levensmomenten in het gezin;
• de belangrijke feesten door het jaar;
• de kernverhalen van de bijbel in relatie met het eigen leven.

We gaan samen ontdekken: in verhalen, gesprekken, ont-
moetingen, creatieve opdrachten, aandacht en verstilling. We 
staan niet stil, we blijven in beweging.

We zien je graag tegemoet in onze nieuwe gezinskerk.

WEBSITE VERNIEUWD
Eind jaren negentig ‘in de vorige eeuw’ gingen onze paro-
chies met hun tijd mee: voor informatie, nieuwsberichten 
en nog veel meer kon men terecht op de website van de 
parochies. Het was direct een hele verbetering in de com-
municatie met parochianen en vele andere belangstellenden, 
ook in een tijd dat het gebruik van een computer nog niet zo 
ingeburgerd was als nu.
Het eerste ontwerp van de websites bleef lang in gebruik, 
maar langzaamaan kwam er steeds meer de behoefte om op-
nieuw met de tijd mee te gaan: de website was aan vernieu-
wing toe. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Na een lang traject van nieuwe ontwerpen in een eigentijdse 
uitstraling, een afgewogen inhoud, een modern systeem van 
onderhouden en nog veel meer zaken is de webredactie er in 
geslaagd om dit proces van vernieuwing tot een goed einde 
te brengen. Op 13 maart 2014 was de vernieuwde website van 
de Parochie Heilige Geest operationeel. De website van de 
parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart is nog in ontwikke-
ling, maar zal ook spoedig ‘de lucht in gaan’.

Pas na een bezoek van de site ziet u hoe dynamisch en actu-
eel onze berichtgeving tegenwoordig is.

Graag nodigen we u uit om eens naar onze site te surfen 
www.parochieheiligegeest.nl

Op zondag 13 april 2014 vierden we 
Palmpasen in de Maria Magdalena-
kerk te Rijen. Het was een feestelijke 
gezinsviering met veel kinderen, 
versierde Palmpasenstokken en een 
groot aantal Vastenaktiedoosjes. 

De Maria Magdalenakerk opende 
haar deuren tijdens Rijen Ruikt voor 
een brede expositie van kunst en 
orgelspel door onze eigen organis-
ten. De hele dag stonden er fietsen 
voor de kerk en binnen was het 
gezellig druk.

We begonnen het werkjaar 2013 
met een feestelijke viering. Gerard 
Oostveen vierde toen zijn 25 jarig 
jubileum als pastoraal werker in 
Dongen. Vanwege die gelegenheid 
vond de startviering voor de beide 
parochies plaats in de Laurentius-
kerk.

Kinderen van groep zes van de 
katholieke basisscholen en brugklas-
sers van het Cambreurcollege in 
Dongen verzamelen voorwerpen die 
iets zeggen over ‘wat zij belangrijk 
vinden’ en maken een persoonlijk 
schatkistje.

Tijdens ‘Dongen Durft’ in septem-
ber 2013 maakten kunstenaars 
samen met kinderen een echt 
kunstwerk.

Tijdens het Rondje Open Kerk werd 
er in Molenschot een expositie inge-
richt met kunstwerken van glas van 
Ellen Brouwers uit Gilze. Het was 
zeer de moeite waard.

PAROCHIES IN BEWEGING
Met de Aktie Kerkbalans lieten we u weten aan een nieuwe 
kerk te bouwen. Een gezinskerk om een nieuwe generatie te 
bereiken, zodat ook jonge gezinnen gemakkelijk toegang krij-
gen tot de rijkdom van onze geloofstraditie. We willen de kerk 
als gemeenschap hiermee een eigentijds gezicht geven.

We bewogen ons naar de kerkgetrouwe generatie, speciaal de 
leeftijdscategorie 75+. We nodigden hen uit voor een aantal 
themabijeenkomsten.

We keken naar de nieuwe wetgeving (WMO) en bespraken ar-
moede in drie gespreksavonden: Armoede is een mens; Geef 
de opbrengst aan de armen; Wat kunnen wij doen en wie 
doet wat. We bewogen ons om de kerken open te stellen voor 
een breed publiek: met Dongen Durft, Rijen Ruikt en Rondje 
Open Kerk in Molenschot.

Ook op het personele vlak is er beweging. Pastor Tom van 
der Rijken bereikte de pensioengerechtigde leeftijd en nam 
afscheid. Pastoor Jan Voeten gaat komend jaar met pensioen. 
Medio 2015 zal hij afscheid nemen. Het Bisdom en de 
besturen van beide parochies zijn druk bezig de vacatures in 
te vullen.

We bewegen ons ook op het terrein van communicatie. De 
nieuwe website van de Parochie Heilige Geest is al operatio-
neel (www.parochieheiligegeest.nl). De website van de 
Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart is nog in ontwikke-
ling en zal zo spoedig mogelijk ‘de lucht ingaan’.

Kortom: er is in het afgelopen werkjaar veel geïnvesteerd in 
verbinding op allerlei niveaus. We zullen ons als parochies 
verder ontwikkelen en in beweging blijven. We geloven in een 
samenleving van vrede, waarin gelijke deling is van brood en 
levenskansen!

Het pastoraal team en de besturen.

Financiën en Parochiestatistiek 2013

2013

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

 Heilige Geest

8.812
4.621
1.582

335
584

17
54
9
3

89
28
16
45

 Dongen

13.264
6.604
2.117

524
743

25
55
36
4

148
32
30
86

Lasten 2013
Personeel
Onroerend goed
Bisdom, vicariaat e.d.
Programma

Totaal

Baten 2013
Bijdragen parochianen
Uit bezittingen

Totaal

resultaat positief

 Heilige Geest
160.072
79.609
53.643
51.415

344.739

180.839
164.422

345.261

522

 Dongen
191.044
42.720
58.641
47.972

340.377

240.033
109.129

349.162

8.785


