Jaarprogramma Parochiële Diaconie 2019

Januari
Driekoningen zingen voor de Magdalenakinderen en de Verre Vriendjes van Namibië
Het is een goed gebruik dat de kinderen met Driekoningen langs de huizen gaan om te zingen.
Zij krijgen daar snoep voor of geld.
Samen met de werkgroep van de Magdalena-kinderen
en de familie van pater van den Avoird organiseert de
diaconie dat de opbrengst in Rijen ten goede komt
aan SOS kinderdorpen in Midden-Amerika en in Molenschot aan de Verre vriendjes in Namibië. Voor de
kinderen is er bij het inleveren van de bussen een
gezellige bijeenkomst met speculaas en warme chocolade.

Vastentijd
Vastenactie
De werkgroep Vastenactie vraagt jaarlijks aandacht
voor een project van de landelijke vastenactie. In de
parochie zijn verschillende activiteiten zoals een themaviering in het weekend van 6 en 7 april.
Het thema van 2019 is “Water verandert alles”.
Vastenactie ondersteunt dit jaar waterprojecten in
diverse landen. In Rijen is gekozen voor het project:
‘Schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger’. Er zal daar een nieuwe waterput geslaan worden. Dit betekent veel meer dan alleen schoon water:
vrouwen en meisjes zullen minder tijd kwijt zijn aan
het halen van water. Meisjes hebben dan meer tijd
voor school en vrouwen kunnen meer werken. Ook
krijgt de bevolking trainingen over hygiëne en het
veilig gebruik van water om ziektes te voorkomen.
Met Pasen is er een extra collecte voor de Vastenactie.
Maandag 8 april kunt u deelnemen aan een sobere
maaltijd in het Parochiecentrum in Rijen. Aanvang
18.00.
Misschien wordt er ook nog een thema-avond over
water georganiseerd.

April
Kledinginzameling voor Mensen in Nood
In april vindt de voorjaarsinzamelingsactie plaats. Op
een zaterdag van 9.00 uur - 12.00 uur kunnen nog
draagbare kleding, schoeisel, gordijnen, handdoeken,
lakens en dekens gebracht worden. T.z.t. wordt een
flyer verspreid met de juiste datum en plaats. Dit
laatste omdat we waarschijnlijk geen gebruik kunnen
maken van de parkeerruimte achter de voormalige
Rabobank.

Mei
Pelgrimage door Rijen
Woensdag 29 mei organiseert de werkgroep een pelgrimage door Rijen, een tocht langs diaconale plekken
uit verleden en heden. Onderweg staan we stil bij de
Christelijke dienst van zorg aan en solidariteit met
mensen in nood via verhalen, gedichten, gebeden en
ontmoetingen.

September
Vredesweek
Dit jaar is het thema van de Vredesweek (21 t/m 29
september) 'Vrede verbindt over grenzen'. Het thema
nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht
vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden.
Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel,
en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels.
Polarisatie ligt dan op de loer.
En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit
andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is.
November
Kledingactie Mensen in Nood
Begin november vindt de najaarskledingactie plaats.
Ook nu kunnen weer van 9.00-12.00 bruikbare kledingstukken, schoenen en textiel ingeleverd worden.
December
Goodwillfonds
Ieder jaar organiseert het Goodwillfonds van vliegbasis Gilze Rijen, in samenwerking met De Zonnebloem,
ouderenorganisaties en de diaconieën van kerkelijke
gemeenten rondom de vliegbasis, een actie waarbij
ouderen die in deze omgeving wonen een kerstattentie krijgen in de vorm van een kerststukje
Kerstpakketten actie
Er worden jaarlijks kerstpakketten ingezameld die op
anonieme basis uitgedeeld worden aan mensen die
van een minimumuitkering moeten rondkomen.
“Het teveel van de één naar het tekort van de ander”.
Dit jaar zullen we ook weer een weekend aanwezig
zijn bij een aantal plaatselijke supermarkten met het
verzoek of mensen een extra product willen kopen
voor onze kerstpakkettenactie.

Door het jaar heen
Maandelijkse Caritas collectes
De parochiële diaconie behartigt de maandelijkse Caritas collectes in onze parochiekerken.
Zij bepaalt welke goede doelen in aanmerking komen voor deze collectes. In 2019 zijn dat:
5/6 januari:
2/3 februari:
2/3 maart:
20/21 april:
12/13 mei:
1/2 juni:
6/7 juli:
3/4 augustus:
8 september:
5/6 oktober:
9/ 10 november:
7/8 december:
24/25 december:

Diaconie/caritas eigen parochie
Vluchtelingenwerk
Weggeefhoek
Vastenactie
Roepingenzondag
Diaconie Bisdom Breda
Ziekentriduüm
Diaconie/caritas eigen parochie
Vredesweek
WensAmbulance Brabant
Zondag voor Oecumene
Bisschoppelijke Adventsactie
Magdalenakinderen/ Verre vriendjes

Armoede in onze dorpen.
Eén van de belangrijkste aandachtspunten is de armoede in onze dorpen. Armoede die
vaak niet gezien wordt, maar er wel degelijk is. De diaconie vraagt aandacht voor deze
problematiek in onze gemeente, op de scholen en vooral ook in de kerk.
Enkele leden van de werkgroep bezoeken 2x per jaar bijeenkomsten over het armoedebeleid binnen onze gemeente.
Sociale kaart/ opbouwen netwerk met andere maatschappelijk gelijkgerichte organisaties
Er wordt een sociale kaart gemaakt als hulpmiddel om mensen in nood te kunnen verwijzen naar de juiste instanties. We proberen ook regelmatig een organisatie uit te nodigen
om met elkaar kennis te maken en te bekijken wat we eventueel voor elkaar kunnen betekenen.
Financiële hulp in concrete nood.
Voor mensen in onze gemeente die in acute financiële nood zitten en geen beroep kunnen
doen op maatschappelijke voorzieningen is er een noodfonds, het caritas-fonds. De parochiële diaconie behartigt dit fonds.
Huisbezoekersgroep
De huisbezoekersgroep die bijna geen werkgroepleden meer had is door een aantal leden
van de werkgroep Diaconie nieuw leven ingeblazen. Zij bezoeken vooral de wat oudere parochianen.

