Oog hebben voor elkaar
Oog hebben voor elkaar is armoede zien, ver weg maar ook
in de eigen omgeving.
In actie komen door individuele hulp, maar ook verbinding
zoeken met de politiek en andere welzijnsorganisaties.

Kledingactie

Verre vriendjes in Namibië

Oog hebben voor elkaar is er zijn voor de ander bij
eenzaamheid en bij verlies van dierbaren.
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Huisbezoeken
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Oog hebben voor elkaar

Antoniusprijs

Financiën en Parochiestatistiek 2018

In het verleden leek de priester de centrale figuur in de kerk,
toch stond ook toen God centraal. Sinds het Tweede
Vaticaans Concilie is er sprake van een verschuiving naar
meer aandacht voor de verantwoordelijkheden van de
gedoopten en de kerkgemeenschap.

Diaken Wim Tobé reikte op zondag 3 februari 2019 de
Antoniusprijs uit aan de Oecumenische Werkgroep Arm in
Arm in Dongen. Dit gebeurde tijdens een eucharistieviering
in de H. Laurentiuskerk in Dongen.

Lasten 2018

Onze kerk stelt zich soms tegenover de wereld op. Ze toont
een voorkeur voor vluchtelingen, armen of milieu. De kerk wil
soms een luis in de pels zijn en werkt daarvoor graag samen
met bondgenoten.
Soms zoeken we verbondenheid met onze dorpen en haar
organisaties. We maken immers deel uit van deze gemeenschap. We willen oog hebben voor het welzijn van de ander.
Dat ziet u terug in het werk van de diaconie. Zij kijken buiten
de eigen kerkgemeenschap, maar vooral hebben zij oog voor
elkaar binnen onze kerkgemeenschap en dat we vervolgens
met elkaar oog hebben voor hen die slechts een enkele keer
in het jaar deel nemen aan het kerkelijk leven.
Ik zie in onze parochies prachtige voorbeelden van ‘oog
hebben voor elkaar’, in de wederzijdse hulp, een bezoekje
aan elkaar of samen eten in de pastorie.
In het parochieplan ‘Ik heb jou nodig’ hebben we goede
voornemens gemaakt om te werken aan een open, gastvrije
kerk. Dat willen we concreet en zichtbaar maken.
Rob van Uden, teamleider pastoraal team

Pelgrimage door Rijen
Het was een mooie voorjaarsavond op 29 mei 2019.
Om zeven uur stonden dertig belangstellenden klaar voor
de start van de Pelgrimage door Rijen. Een bijzondere
wandeltocht waarbij de deelnemers indrukken opdeden van
hoe in onze Rijense samenleving mensen oog hebben voor
elkaar. Niet vanuit de gevestigde orde, wet- en regelgeving
maar vanuit de overtuiging dat we moeten omzien naar
mensen in nood.

Het Laurentiuskoor ondersteunde de viering met liturgische
zang.
“Het oecumenische aspect van deze Werkgroep spreekt mij
zeer aan,” zegt Harrie Broeders, de voorzitter van Arm in Arm.
De werkgroep is actief vanaf 1997 en bestaat naast de
vertegenwoordigers van de katholieke kerk uit leden van
verschillende christelijke geloofsgemeenschappen variërend
van de Evangelische Gemeente in Dongen tot aan de
Nederlands Hervormde kerk in ‘s-Gravenmoer.
“Twee aan twee gaan we bij mensen die een beroep op ons
doen op huisbezoek. Je merkt hoe de ander echt is. Het is
bijzonder mooi en ook leuk dat we dit werk mogen doen.
Helaas blijft het nodig”
De Antoniusprijs is de diaconale prijs van het Bisdom Breda
en bestaat uit €1.000.

Het werd een tocht van ontmoetingen en verhalen, van
gedichten en gebeden.
De deelnemers aan de pelgrimage toonden warme
belangstelling en respect voor de manier waarop
verschillende partijen invulling geven aan de zorg voor de
mens in nood.
De tocht ging vanaf het kerkhof naar Hearts & Letters, de
Weggeefhoek, Vluchtelingenwerk Nederland, de Maria
Magdalenakerk en de Azam Camii Moskee, waar we warm
werden onthaald en samen genoten van een Turkse maaltijd.
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Personeel
126.468
116.265
Onroerend goed
32.295
60.004
Bisdom, vicariaat e.d.
42.417
42.876
Programma
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Bijdragen parochianen
165.822
136.085
Uit bezittingen
78.583
138.555
Totaal
244.405
274.640
		
Resultaat
12.816
21.492
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Parochianen
12.553
8.272
Huishoudens
6.864
4.518
Betalende huishoudens
1.279
1.151
Vrijwilligers
345
262
Vrijwilligerstaken
539
472
Dopen
9
7
Communicanten
21
17
Vormelingen
5
6
Huwelijken
Overleden parochianen
150
116
- waarvan met uitvaart
20
22
- waarvan met crematie
5
15
- waarvan geen viering
125
79

Rijen Ruikt
Kerstconcert Dongen

Kerkhof Hulten

In de Laurentiuskerk gaf het
Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor
in december 2018 een
sfeervol concert.

De begraafplaats is opgeknapt.
Zo kwam er een degelijke
afrastering met nieuwe
beplanting.

In de tuin van het parochiecentrum presenteerde Simon
Woudwijk zo’n 10 beelden.
Pastor Rob van Uden en Jan
Theeuwes lazen gedichten voor.
Luisteren en kijken, dat deden
veel bezoekers.

Muurschildering Annakerk

Workshop ‘Bidden en schrijven’

Kerkbalans

Femke van Rinkel nam de
restauratie ter hand van de
aangetaste muurschildering in de
Annakerk. Het resultaat mag er zijn:
het is weer goud dat er blinkt.

Stan van Ommen verzorgde een
inspirerende workshop.
De gebruikte gebedsmethode bleek
voor alle aanwezigen een succesvol
handvat om tot een eigen gebed te
komen.

Met kerkbalans hebben we oog
voor benodigde middelen ten
behoeve van de kerk zelf. Met
elkaar geven we voor de kerk.

