Jaarprogramma Parochiële Diaconie 2021

Maart
Landelijke Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’
De campagne van Vastenactie 2021 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.
Er zijn verschillende activiteiten in de parochie, zoals
• donderdag 18 maart, een interactieve internetlezing (Webinar Vastenactie),
• weekend 20 en 21 maart, een themaviering,
• maandag 22 maart, een sobere (afhaal)maaltijd met aansluitend
een moment van bezinning,
• weekend 4 en 5 april (Pasen), een extra collecte voor de Vastenactie.

April
Kledinginzameling voor Mensen in Nood
Op zaterdag 17 april kan men bij de voorjaarsinzamelingsactie van 09.00 tot
12.00 uur draagbare kleding, schoeisel, gordijnen, handdoeken, lakens en dekens inleveren. Te zijner tijd wordt hierover een flyer huis aan huis verspreid.
Fietsinzameling voor de Weggeefhoek
Op zaterdag 17 april houden we ook, tegelijk met de kledinginzameling, een
inzameling van bruikbare fietsen, bestemd voor kinderen van klanten van de
Weggeefhoek Rijen, die na de zomervakantie naar de middelbare school gaan.
Ook voor deze aktie verspreiden we tegen die tijd huis aan huis een flyer.

September
Vredesweek
Dit jaar is het thema van de Vredesweek (18 t/m 26 september) 'Vrede verbindt verschil', hierin 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 dan kan men op
een zaterdag van 09.00-12.00 uur bruikbare kledingstukken, schoenen en
textiel inleveren.

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
Kerstkado
Voor het tweede jaar organiseren we samen met de Weggeefhoek Rijen een inzameling van verzorgingsartikelen. Met die artikelen maken we een Kerstkado voor de
klanten van de Weggeefhoek.

En verder …
Maandelijkse Caritas collectes
De werkgroep diaconie verzorgt de maandelijkse Caritas collectes in onze parochiekerken. In opdracht van het parochiebestuur bepaalt zij welke goede doelen in aanmerking komen voor deze collectes. In 2021 zijn dat:
2 en 3 januari
6 en 7 februari
6 en 7 maart
3 en 4 april
24 en 25 april
1 en 2 mei
5 en 6 juni
3 en 4 juli
7 en 8 augustus
4 en 5 september
25 en 26 september
2 en 3 oktober
6 en 7 november
24 en 25 december

Hearts en Letters
Cliniclowns
Stichting De Vrolijkheid
Vastenactie
Roepingenzondag
Caïro Vluchtelingen (Oosterse kerken)
Diaconie Bisdom Breda
Ziekentriduüm Dongen
Weggeefhoek
Diaconie en Caritas eigen parochie
Vredesweek Pax
Sharing Hands Foundation
Zondag voor de Oecumene
Magdalenakinderen / Verre vriendjes van Namibië

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, een netwerk met andere maatschappelijk gelijkgerichte organisaties
Er is een sociale kaart aanwezig als hulpmiddel om mensen in nood te kunnen verwijzen naar de
juiste instanties. We proberen ook regelmatig een organisatie uit te nodigen om 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 Caritasfonds. De parochiële diaconie beheert dit fonds.

