Jaarprogramma Parochiële Diaconie 2020
Hieronder vindt u een kort overzicht van een aantal vaste programmaonderdelen.
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 Magdalenakinderen 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
28/29 maart.
Het thema van 2020 is “Werken aan je toekomst”.
De campagne van Vastenactie 2020 staat in het
teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een
redelijk inkomen te verdienen en eventueel een
eigen bedrijf op te zetten.
Met Pasen is er een extra collecte voor de Vastenactie.
Op 30 maart kunt u deelnemen aan een sobere
maaltijd in het Parochiecentrum in Rijen. Aanvang 18.00 uur.

April

Kledinginzameling voor Mensen in Nood
Op 25 april vindt de voorjaarsinzamelingsactie
plaats. Op deze zaterdag kunnen van 9.00 uur 12.00 uur nog draagbare kleding, schoeisel,
gordijnen, handdoeken, lakens en dekens afgegeven worden op de parkeerplaats achter de
voormalige Rabobank. T.z.t. wordt nog een flyer
huis aan huis verspreid.

Mei

Themaviering
In het weekend van 2/3 mei vindt een themaviering plaats waarin speciale aandacht wordt
geschonken aan de Weggeefhoek in Rijen.

Augustus

Diaconale flyeractie
In samenwerking met de Vastenactie en de
Weggeefhoek wordt onder alle parochianen een
diaconale flyeractie gehouden met aandacht
voor een project veraf en een project dichtbij.

September

Vredesweek
Dit jaar is het thema van de Vredesweek (19
t/m 27 september) 'Vrede verbindt verschil'. In
de Vredesweek van 2020 wordt aandacht gegeven aan het omgaan met verschillen. Dat is
nooit gemakkelijk. Het schuurt, het doet zeer,
het vraagt opoffering. 75 jaar Vrede en vrijheid
heeft echter laten zien, dat vrede nooit vanzelf
gaat. Maar juist dit is vrede die verbindt. Met
alle verschillen die er zijn tussen mensen, kan
de ontmoeting beginnen, het gesprek, de ontdekking, de worsteling, de Vredesweek.

November

Kledingactie Mensen in Nood
Begin november vindt de najaarskledingactie
plaats. Ook nu kunnen weer van 9.00 uur tot
12.00 uur 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 mensen die in deze
omgeving wonen een kerstattentie krijgen in de
vorm van een kerststukje.
Kerstpakketten actie
Al een groot aantal jaren worden kerstpakketten
ingezameld die op anonieme basis uitgedeeld
worden aan mensen die van een minimumuitkering moeten rondkomen.
In 2020 zal bekeken worden of deze actie voortgezet gaat worden. Dit heeft met meerdere factoren te maken. Er worden ook via andere kanalen kerstpakketten verstrekt en i.v.m. de nieuwe
privacywet, moeten mensen zelf aangeven dat
ze graag een kerstpakket willen ontvangen en
niet iedereen durft dat te vragen.

In 2020 zal tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep Diaconie
besproken worden hoe, mede in het kader van de parochievernieuwing, de parochie diaconaler en duurzamer kan worden en welke rol de werkgroep diaconie
hierbij kan spelen.

Door het jaar heen
Maandelijkse Caritas collectes
De parochiële diaconie behartigt de maandelijkse Caritascollectes in onze parochiekerken.
Zij bepaalt in overleg met het bestuur van de parochie welke goede doelen in aanmerking
komen voor deze collectes. In 2020 zijn dat:
4/5 januari:
1/2 februari:
7/8 maart:
11/12 april:
2/3 mei:
9/10 mei:
6/7 juni:
4/5 juli:
1/2 augustus:
5/6 september:
26/27 september:
3/4 oktober:
31 okt/1 nov
7/8 november:
5/6 december:
24/25 december:

Syrië Chaldeeuwse Parochie
Zonnebloem Rijen - Molenschot
Cliniclowns
Vastenactie
Weggeefhoek
Roepingenzondag
Diaconie Bisdom Breda
Ziekentriduüm
Flor Ayuda
Diaconie/caritas eigen parochie
Vredesweek Pax
Wereldmissiedag van de kinderen
Kinderfonds Mamas
Zondag voor de 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.
Minimaal een lid van de werkgroep bezoekt jaarlijks de bijeenkomsten over het armoedebeleid binnen onze gemeente.
Sociale kaart/ opbouwen netwerk met andere maatschappelijk gelijkgerichte organisaties
Er is 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.

