
Het project kreeg de naam: ‘De Tafel van de Heilige Geest’, 
verwijzend naar de parochie, maar ook de benaming van de 
Middeleeuwse voedselbanken in Nederland. De Weggeef-
hoek hielp mee om de vier gezinnen te vinden.
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Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 
en Parochie Heilige Geest

Ontmoeten en bemoedigen

De Tafel van de Heilige Geest
De werkgroep Caritas van de Parochie Heilige Geest heeft 
achter de Maria Magdalenakerk in Rijen vier volkstuinen 
kunnen realiseren. De volkstuinen zijn gegeven aan vier 
gezinnen die van weinig rond moeten komen. 

 



Ontmoeten en bemoedigen

De Covidpandemie bracht ons isolatie, gesloten deuren, 
registratielijsten en afstand tussen kerkgangers. Allemaal wat 
we niet willen. De pandemie dwong ons tot nieuwe 
initiatieven: livestream, pastorale brieven en nieuwsupdate 
op zaterdag via email. Het zijn digitale middelen die het 
menselijk contact niet vervangen, maar wel kansen van 
ontmoeting bieden, met een eigen kwaliteit. 

In het gebedenboekje ‘Bidden is zien’ brachten we gebeden 
samen, waarmee we elkaar bemoedigen. Onze vieringen 
groeien in gastvrijheid en de vredeswens (al twee jaar zonder 
‘handen geven’) wordt met nog meer enthousiasme gedaan. 
Ik hoor zelfs dat mensen anderen uitnodigen om een keer 
onze kerk te bezoeken.

Bij de rozenactie van de Caritas in juli gingen tientallen 
mensen met rozen op pad om er een ander mee te 
bemoedigen. Met zulke acties kunnen we tegenstellingen in 
onze samenleving te verzachten. We zullen dit blijven doen.

Arm in Arm en de Caritas hebben zich in een indruk-
wekkende reeks activiteiten gericht op armoede in onze 
eigen omgeving. Achter de Maria Magdalenakerk zijn 
moestuinen gecreëerd voor mensen met een krappe beurs: 
‘De Tafel van de Heilige Geest’. We organiseerden een politiek 
debat over armoede. We hoorden daar ‘De kerk helpt ons op 
allerlei manieren’. Zo willen we als kerk toch gekend zijn? We 
kunnen het! We kunnen als kerk een teken van ontmoeting 
en bemoediging zijn. Daar gaan we op voortbouwen.

Pastoraal Team en Parochiebestuur
Rob van Uden

De missionaire parochie

De conferentie ‘De missionaire parochie’, die op 24 en 25 
maart 2022 gehouden is in Breda, was met zo’n duizend 
deelnemers uit Nederland en Vlaanderen een groot succes.

De conferentie was perfect georganiseerd en de Canadese 
priester father James Mallon uit Canada bracht zijn 
boodschap met erg veel enthousiasme.

Elf mensen uit onze parochies waren aanwezig op de 
uitstekend verzorgde tweedaagse conferentie. 
Er waren diverse workshops. Father Mallon gaf nieuwe 
wegen aan, maar benadrukte vooral dat elke parochie dat op 
zijn eigen wijze moet doen: in gesprek gaan met elkaar. 
De synodale kerk, die de paus initieert, past daar goed bij.

Lees meer op de website van de missionaire parochie. 
We gaan ermee aan de slag in onze parochies.

Financiën en Parochiestatistiek 2021
Lasten 2021 Dongen Heilige Geest

Personeel 103.504 90.727
Onroerend goed 30.702 60.919
Bisdom, vicariaat e.d. 31.441 39.173
Programma 40.807 27.145
Totaal 206.454 217.964
  
Baten  Dongen Heilige Geest

Bijdragen parochianen 118.586 120.948
Uit bezittingen 72.967 137.286
Totaal 191.553 258.234
  
Resultaat  -14.901 40.270
  
 Dongen Heilige Geest

Parochianen 12.187 7.528
Huishoudens 6.942 4.376
Betalende huishoudens 1.100 1.000
Vrijwilligers 339 228
Vrijwilligerstaken 462 419
Dopen 2 1
Communicanten 17 10
Vormelingen 3 1
Huwelijken 0 0
Overleden parochianen 216 96
- waarvan met uitvaart 39 15
- waarvan met crematie 4 9
- waarvan geen viering 173 72

Alphacursus

Onze parochies hebben de Alphacursus ontdekt als een 
uitstekende manier om met het christelijk geloof kennis te 
maken. Je bent vrij om vragen te stellen, vrij om te twijfelen 
en vrij om te onderzoeken wat je belangrijk vindt. 

Ook wanneer je opgegroeid bent met het christelijk geloof is 
het een goede manier om je het geloof meer eigen te maken.

In het kader van de parochievernieuwing participeert onze 
parochie sinds 2019 uitdrukkelijk in de Alpha. Aanvankelijk 
was het een voorzichtige verkenning. Daarna sloten 
verschillende parochianen uit Dongen en Rijen bij deze 
cursus aan. Eigenlijk is de Alpha meer dan een cursus: Het is 
ontmoeten, samen eten, bidden, zingen en spreken. 

Vormsel Dongen

Op een symbolische wijze werd 
met een veer van een duif op hun 
voorhoofd een kruisteken 
gemaakt met de heilige olie.

Communicanten Heilige Geest 

Eerst op de foto voor de kerk-
deur en dan gaan de tien 
communicanten op zondag 
12 juni naar binnen voor hun 
Eerste Heilige Communie.

(foto: Jacomijn Dijkers) 

Nieuwe verlichting

De wijzerplaten van de 
Laurentiuskerk kregen te maken 
met stormschade. Het is nu 
hersteld met led-verlichting.

Wereldgebedsdag Maria 
Magdalenakerk

Wereldwijd bidden we samen, 
vieren we samen en delen we 
samen. 

Gastenteam

Onze gastenteams zijn een 
aanwinst. Een warm welkom maakt 
onze kerkgemeenschap 
aantrekkelijker. 

  
 

Oogstdankviering 2021  
Laurentiuskerk

Pastor Joost de Bont benadrukte 
in de viering onze verantwoor-
delijkheid ten aanzien van het 
behoud van de natuur en 
schepping.


