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Verbinding maken

‘Ontmoeting To Go’

Een vrijwilligersfeest in een zaal zat er dit werkjaar niet in. 
Er werd een alternatief bedacht onder de noemer van 
‘Ontmoeting To Go ‘. De vrijwilligers konden, als dank voor 
hun inzet en volharding een feestpakket in onze kerken 
afhalen. Het pakket was goed gevuld met sapjes en  en 
lekkers, ook een flesje Laurentiusbier was erbij. 
Het Pastoraal Team had een beeldende bedankkaart 
toegevoegd met een bemoedigende tekst.  

Wil jij vrijwilliger worden?

Er is heel veel te kiezen:
• Klussen rond gebouwen, tuin en begraafplaatsen;
• Administratie, redactie, website;
• Huishoudelijk dienst en bloemengroep;
• Voorbereiding op Doop, Eerste Communie, Vormsel;
• Diaconie, bezoekersgroep ;
• Gezinskerk;
• Koster, lector of misdienaar; 
• Zing mee in een kerkkoor of voor de jeugd bij de MM-Kidzz.

dubbel 'en'

Wel veel woorden met een 'b' in één zin.
Alternatief zou kunnen zijn: 'prachtige bedankkaart toegevoegd met een inspirerende tekst'   

'Gezinskerk' wordt het komende jaar niet meer gebruikt. Ik zou de term in deze opsomming weglaten.

De afbeelding is nog wel erg donker. maar past er wel veel meer bij dan de eerste afbeelding. 



Verbinding maken 

Geplaagd door hindernissen hebben we het afgelopen jaar 
geprobeerd om het kerkenwerk voort te zetten. De Pastorale 
Brieven werden een vast onderdeel van ons parochieleven. 
De teksten kregen een steeds mooiere opmaak. Foto’s en 
filmpjes gaven steeds meer kleur aan deze communicatie. 
Vanwege de aanhoudende beperkingen kozen we vanaf 
januari 2021 voor een livestream van onze vieringen, te zien 
via internet en HalloGilzeRijen. De website kreeg een update. 
Een grote vooruitgang is de nieuwsverspreiding via de email, 
elke zaterdag om 10.00 uur.

Natuurlijk, we gaan in het pastoraat liefst voor fysieke 
aanwezigheid, maar we leerden in deze tijd: aan de basis van 
alle communicatie staat de wil om de ander te bereiken. 
Wanneer je in tijden van beperking hardnekkig probeert met 
de ander verbonden te blijven, heeft dat een eigen 
betekenis. Hopelijk heeft u dat ook ervaren. Diezelfde 
hardnekkige wil om te communiceren zullen we ook nodig 
hebben om onze kerk uitstraling te geven. Voor een kerk 
begint gemeenschap bij de inhoud: het evangelie van Jezus 
Christus. Maar het evangelie vraagt onze inzet voor een 
gemeenschap die open en uitnodigend is. Het stuurt ons 
op  weg om de verbinding met mensen te zoeken. Tijdens 
de coronaperiode hebben we gewerkt aan een plan om de 
gastvrijheid in onze parochie te versterken. Om echt gastvrij 
te zijn, willen we in het komend jaar een aantal concrete 
stappen zetten, zoals de aandacht voor geloofsgesprekken 
en de Alpha-cursus.

Covid of niet: als levende gemeenschap willen we per se 
verbinding maken.

Pastoraal Team en Parochiebestuur

Welkom in de Koepelkerk

In 2021 wordt het 100-jarig bestaan herdacht van de 
Laurentiuskerk in Dongen. Een tentoonstelling leek de 
jubileumcommissie de manier om mensen bij elkaar te 
brengen en bij voorwerpen, beelden en herinneringen op te 
halen. Herinneringen aan het gebouw, aan sacramenten en 
aan vieringen. 

Geloofsuitingen in de afgelopen eeuw komen ook tot ons in 
huisdevotie. Dus kom samen met je broers en zussen, vader 
en moeder, oma en opa naar de kerk.

De tentoonstelling in de Laurentiuskerk was deze zomer te 
bezoeken op woensdagmiddagen en op zaterdagmiddagen. 
De laatste mogelijkheid voor een bezoek is op 11 september.

Welkom in de 100 jarige kerk.

. 

Financiën en Parochiestatistiek 2020
Lasten 2020 Dongen Heilige Geest

Personeel 133.113 119.223
Onroerend goed 31.308 54.692
Bisdom, vicariaat e.d. 36.833 42.510
Programma 36.309 27.738
Totaal 237.563 244.163
  
Baten Dongen Heilige Geest
  
Bijdragen parochianen 130.331 117.960
Uit bezittingen 56.105 91.035
Totaal 186.436 208.995
  
Resultaat  -51.127 -35.168 
   
  
2020 Dongen Heilige Geest
  
Parochianen 12.187 7.732
Huishoudens 6.942 4.417
Betalende huishoudens 1.100 1.011
Vrijwilligers 339 244
Vrijwilligerstaken 537 446
Dopen 2 4
Communicanten 13 3
Vormelingen 0 3
Huwelijken 0 0
Overleden parochianen 216 80
- waarvan met begrafenis 39 24
- waarvan met crematie 4 9
- waarvan geen viering 173 47

Harry Lommers 40 jaar priester

Op 27 juni 2021. was het veertig jaar geleden dat Mgr. Harry 
Lommers priester werd gewijd. Hij vierde het feest op 
29 juli, het hoogfeest van Petrus en Paulus, met een plechtige 
eucharistie in de Antoniuskathedraal in Breda. 

Mgr. Lommers vierde het jubileum met de mensen van het 
Bisdomkantoor, waar hij zelf decennia lang gewerkt heeft. 
In kleine kring hebben we ook in onze parochie aandacht 
besteed aan deze bijzondere mijlpaal.

25 jaar diaken

Het jubileum van Rob van Uden 
werd nu op een bescheiden 
manier gevierd.

Rondje Open Kerk

Molenschot was opgenomen 
in de regiotoer langs de open 
kerken.

lansg alle open kerken.

SOS Kinderdorpen

De actiegroep Magdalena-
kinderen ondersteunt 25 
kinderen in het dorp Tela in 
Honduras.

Inzamelingsactie Rijen

Naast kleding voor Cordaid werden 
ook fietsen ingeleverd voor de 
Weggeefhoek.

Zomerconcerten Dongen 

Voor de thuisblijvers waren er weer 
de concerten.
www.zomerconcertendongen.com

  
 

Overlijden Simon Kuyten

Van pater S.G. Simon Kuyten 
smm hebben we in december 
2020 afscheid moeten nemen.

Ik had hier 'nieuwsupdate' voorgesteld.

Ik denk dat deze zin niet klopt.
Naar mijn idee moet het zijn: '... om mensen bij elkaar te brengen en bij voorwerpen en beelden, herinneringen op te halen.' 

eucharistie? eucharistieviering?

Ik stel voor om die S.G. toch weg te laten. Het voegt niets toe in dit Jaarbeeldverslag.


