
 

 

Jaarprogramma Caritas 2023 

 

Maart 

 

Landelijke Vastenactie ‘Mensen Onderweg’ 

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van be-

scherming van ontheemde mensen. Hun recht op land raakt aan grote 

uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. 

             

Er zijn verschillende activiteiten in de parochie, zoals 

• weekend 25 en 26 maart, een themaviering “Mensen onderweg”. 

Tijdens die viering zal er ook een extra collecte voor Vastenactie 

zijn. 

• maandag 27 maart, een sobere maaltijd. Tijdens deze bijeenkomst 

geeft Vastenactie informatie over het project. 

 

 

 

April 

Kledinginzameling voor Mensen in Nood 

Op zaterdag 15 april kan men bij de voorjaarsinzamelingsactie van 09.00 tot 

12.00 uur draagbare kleding, schoeisel, gordijnen, handdoeken, lakens en de-

kens inleveren. Te zijner tijd wordt hierover een flyer huis aan huis verspreid. 

 

 

 

Inzameling van gereedschap voor Weggeefhoek Rijen    

Op zaterdag 15 april houden we tegelijk met de kledinginzameling, ook een in-

zameling van gebruikt handgereedschap, bestemd voor klanten van Weggeef-

hoek Rijen. 

Voor meer informatie over Weggeefhoek kijk hier .  
Ook voor deze actie verspreiden we tegen die tijd huis aan huis een flyer. 

 

 

 

 

 

 

 

2e Groeiseizoen moestuin ‘de tafel van de Heilige Geest’  

  

Het eerste jaar is er veel geleerd over moestuinen. Het tweede jaar 

staat in het teken van al die lessen in de praktijk brengen. Wij wensen 

de moestuiniers een goede oogst.  

 

 

 

 

 

 

https://weggeefhoekrijen.nl/


 

 

 

Armoedeakkoord 

Organisaties, verenigingen en geloofsgemeenschappen, overheid en 

politiek hebben elkaar nodig om armoede in de gemeente Gilze, 

Hulten, Molenschot en Rijen te voorkomen en bestrijden. We spre-

ken van armoede wanneer mensen langdurig moeite hebben om 

rond te komen en daardoor niet mee kunnen doen. 

  

Juli 

Vakantietas  

Samen met ‘Protestantse Gemeente Dongen-Rijen’, Arm in Arm, Stich-

ting Leergeld doen we evenals vorig jaar de actie Vakantietas. Met 

deze actie bieden we kinderen van mensen die niet de financiële moge-

lijkheid hebben om op vakantie te gaan een tas met bijvoorbeeld spel-

letjes, kaartjes voor een zwembad. Kortom een tas vol vakantieplezier. 

 

September 

Vredesweek 

Elk jaar organiseert Pax de vredesweek. Op dit moment 

wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking van het 

thema en programma. De Vredesweek is van 16 tot en met 

24 september. 

 

 

 

Oktober 

 

Kledingactie Mensen in Nood 

Eind oktober vindt de najaarskledingactie plaats. Ook dan kan men op een 

zaterdag van 09.00-12.00 uur bruikbare kledingstukken, schoenen en tex-

tiel inleveren. 

 

 

December 

  

Goodwillfonds 

Ieder jaar organiseert het Goodwillfonds van vliegbasis Gilze Rijen, in samenwerking 

met De Zonnebloem, ouderenorganisaties en de caritasinstellingen van kerkelijke ge-

meenten rondom de vliegbasis, een actie waarbij ouderen die in deze omgeving wo-

nen een kerstattentie krijgen in de vorm van een kerststukje 

 

 

Kerstkado 

Voor het vierde jaar organiseren we samen met de Weggeefhoek Gilze & Rijen 

een inzameling van verzorgingsartikelen. Met die artikelen maken we een 

Kerstkado voor de klanten van de Weggeefhoek. 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.weggeefhoekrijen.nl/


 

 

En verder … 

 

Maandelijkse Caritas collectes 

Caritas verzorgt de maandelijkse collectes in onze parochiekerken. In samenspraak met het paro-

chiebestuur is voor 2023 het volgende collecteschema opgesteld: 

 

7 en 8 januari Caritas Parochie Heilige Geest 

4 en 5 februari Weggeefhoek Gilze & Rijen 

4 en 5 maart Stichting Leergeld  

25 en 26 maart Vastenactie 

29 en 30 april Roepingenzondag 

6 en 7 mei Vakantietas 

3 en 4 juni Diaconie Bisdom Breda 

1 en 2 juli Caritas Parochie Heilige Geest 

5 en 6 augustus Snelle hulp Suriname 

2 en 3 september Vredesweek 

7 en 8 oktober Wereldmissie voor de kinderen 

4 en 5 november Zondag voor de Oecumene 

9 en 10 december Adventsactie 

24 en 25 december Magdalenakinderen en Verre Vriendjes 

 

 

Armoede in onze dorpen 

Eén van de belangrijkste aandachtspunten is de armoede in onze dorpen. Armoede die vaak niet ge-

zien wordt, maar er wel degelijk is. Caritas vraagt aandacht voor deze problematiek in onze ge-

meente, op de scholen en vooral ook in de kerk.  Met de gemeente zijn we in gesprek om de armoe-

debijeenkomsten die in het verleden in Gilze Rijen werden gehouden weer nieuw leven in te blazen. 

 

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. 

https://www.weggeefhoekrijen.nl/
https://www.leergeld.nl/
https://www.vastenactie.nl/
https://www.vredesweek.nl/
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
http://www.magdalenakinderen.nl/

