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Actie Kerkbalans IBAN NL55 RABO 0111 9024 36. Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Communicanten bezochten de kerststal.

Actie Kerkbalans 2022.

De kerk

Als mensen mij vragen:

“Wat vind je nu eigenlijk van de kerk?”

dan gebruik ik graag het beeld van de regenboog.

De regenboog is niet de zon alleen,

ook niet de regendruppels alleen,

maar het zonlicht dat in de druppels weerkaatst wordt.

Ieder druppeltje weerspiegelt op zijn manier

iets van het zonlicht, en alle druppels 

vormen samen met de zon het prachtige

kleurenspectrum, het verbondsteken tussen God 

en de mensen, dat na de zondvloed werd gegeven.

Ik vind dit een prachtige vergelijking

voor het kerk-zijn.

De kerk is niet Christus alleen,

die de zon en het licht is.

De kerk is ook niet de druppeltjes alleen.

Dan heb je een regenbui, 

die gauw minder fraai is.

Kerk is Christus die weerspiegeld wordt

door mensen, ieder op zijn manier,

met zijn karakter, met zijn talenten,

op de plaats waar hij staat.

En samen zijn wij het nieuwe verbond van liefde,

teken van hoop dat God de wereld niet in de steek laat.

Pastor Joost de Bont

Nieuwjaarswens
Beste mede-parochianen,

Velen van ons hadden zich het afgelopen jaar toch anders, of zeker 
wel wat meer positief voorgesteld. Met het uitzicht op het vaccina-
tieprogramma was de hoop ontstaan op een grotere controle van de 
pandemie. De teleurstelling was er dan ook toen bleek dat de kerst-
vieringen weer niet toegankelijk konden zijn voor onze kerkgangers.

Tegenslagen zijn wij christenen wel gewend als we onze geschiedenis 
weer eens herlezen, maar als we die in perspectief zetten, dan zijn 
we nu als mensheid wel beter af. “Vroeger was alles beter”, is zo’n 
uitspraak en denkend aan die tijd, was het onbezorgde wel iets dat wij 
veel jeugdigen van nu zouden willen toewensen. De stress op allerlei 
vlakken om maar te moeten presteren, mee te moeten gaan in de grote 
stroom, geeft velen een te hoge druk. 
Toch is onze huidige tijd wel veel beter, de gezondheidszorg heeft een 
geweldige ontwikkeling doorgemaakt, men is tot veel meer in staat. 
Als wij als rijke landen het lef zouden hebben om ons geld ook te in-
vesteren in de arme landen, waren al onze medebewoners van deze 
aarde al gevaccineerd.

Wij kunnen de wereld niet zomaar veranderen, maar op parochieel ni-
veau doen wij zeker ons best. Met trots zien we vrijwilligers van Caritas, 
Arm in Arm en de diaconie zorgen voor pakketten die voor een aantal 
gezinnen en alleenstaanden het kerstgevoel wat dichterbij hebben ge-
bracht. Alle samenwerking die mogelijk is om onze naasten te kunnen 
helpen, moeten we benutten. De activiteiten binnen de oecumene, 
met onze bevriende geloofsgemeenschappen, moeten in dit licht nog 
meer aandacht krijgen. 
De roep om elkaar beter te leren kennen is groot en kan dichtbij zijn, 
omdat we aan dezelfde christelijke gedachten waarde hechten. Laat 
niemand zich buitengesloten voelen.
Wat onze vieringen betreft, zal in de komende periode nog steeds een 
beroep gedaan worden op onze flexibiliteit. Een klein aantal gelovigen 
dat bij de vieringen aanwezig mag zijn, voelt altijd als een beperking. 
Het enige voordeel van de streaming van vieringen is, dat men niet in 
een koude kerk bijeen hoeft te komen.

Tot slot willen wij denken aan onze zieken en eenzame medemensen 
waarvoor iedere periode moeilijk kan zijn. Met een kaartje, een te-
lefoontje of een gesprekje aan de voordeur kunnen we een verschil 
maken en het geeft jezelf ook een heel positief gevoel.

Onze hoop is gericht op een mooi 2022 waarin al onze activiteiten weer 
doorgang kunnen vinden, al weten we dat het met steeds minder vrij-
willigers wel moeilijker wordt. Maar we richten onze inzet en energie op 
alles wat wel kan. Mocht u op één of andere manier interesse hebben 
om iets voor onze geloofsgemeenschap te doen, neem dan gerust 
contact op. Het Pastoraal Team en het Parochiebestuur wensen u een 
Zalig Nieuwjaar en hopen u weer snel te ontmoeten.

Gerard Jansen,
Vicevoorzitter Bestuur Personele Unie

In Memoriam Marianne van der Made

Marianne van der Made-van Gils, 27 januari 1945 – 1 januari 2022 

Onbegrijpelijk, niet te bevatten… woorden schieten tekort bij een zo´n 
onverwacht afscheid van Marianne. Zij die nog zo in het leven stond 
voor haar gezin, voor de parochie. Dat waren de twee pijlers waarop 
haar leven was gebaseerd. Marianne was de spil waar alles om draaide. 
Voor haar gezin, de kinderen en de kleinkinderen was zij samen met 
haar Kees een grote hulp en steun. Voor onze parochie was het paro-
chiecentrum haar tweede thuisbasis. De koffie die zij iedere ochtend 
verzorgde, was een belangrijk moment waarbij alle nieuwtjes werden 
uitgewisseld. Deze momenten gaven de sfeer, wat is er veel gelachen 
door de speciale humoristische uitspraken van Marianne. Als coördi-
nator van de poetsploeg bleef geen kruimeltje of papiertje onaange-
roerd. De stoelen strak bij de tafels en het tafelkleed was maar op één 
manier passend, alle gangen blinkend en alle kamers schoon. Maar 
Marianne was ook op de inhoud actief in onder andere de gebeds-
groep, de rouwgroep, als lectrice bij vieringen, de Wereldgebedsdag, 
de Allerzielenviering en de voorbereiding en uitvoering van Expeditie 
Bethlehem. Samen met de bloemengroep zorgde zij met veel enthou-
siasme voor de versieringen in de Laurentiuskerk. Dankbaar kijken we 
op al haar werkzaamheden terug. 
Een diep vertrouwen in het geloof sterkte Marianne al had ze ook veel 
vragen. En nu mist het gezin de echtgenote en de moeder, de klein-
kinderen hun oma en ook de moeder van het parochiecentrum is niet 
meer… wij gaan haar verschrikkelijk missen.

Gerard Jansen

Communicanten op weg naar Jezus…
Als iemand geboren wordt, wil je er zo snel mogelijk naar toe. En bij 
dat allereerste bezoek leer je elkaar al een beetje kennen. Nieuwsgierig 
kwamen de communicanten naar de Laurentiuskerk om te kijken naar 
Jezus in de kerststal. Daar schreven ze een kerstwens en hingen die als 
blijde boodschap aan hun zelf versierde engel. Alle engeltjes zijn daar-
na doorgegeven aan andere mensen in de parochie. In de komende 
maanden gaan we met de communicanten op weg om Jezus beter te 
leren kennen en om te ontdekken hoe ze zelf als een blijde boodschap 
voor anderen kunnen zijn.

Bijbelverhalen opnieuw verteld
De bijeenkomsten van ‘Bijbelverhalen opnieuw verteld’ die voor 12, 
23 en 24 januari op het programma stonden, kunnen in verband met 
de op dit moment geldende COVID19-maatregelen helaas niet door 
gaan. Zodra deze activiteiten rondom Godly Play weer wel kunnen 
plaats vinden, wordt u daarover geïnformeerd op de parochiepagina 
en de website.

Actie Kerkbalans, een prachtig resultaat

De Actie Kerkbalans heeft tot en met 31 december 2021 het mooie 
bedrag van € 94.828,-- opgebracht. Daarmee is het streefbedrag van 
€ 92.000,-- ruimschoots gehaald. Hartelijk dank aan alle parochianen 
die eraan bij hebben gedragen om dit prachtige resultaat te bereiken.
In 2022 gaan we door met deze actie. Ook dan kunt u iedere maand op 
de levensgrote thermometer in de Laurentiuskerk zien wat de stand 
van zaken is. Het motto van Actie Kerkbalans blijft ‘Geef vandaag voor 
de kerk van morgen’. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening 
NL 55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart 
met vermelding van ‘Parochiebijdrage 2022’.

Werkgroep Actie Kerkbalans

Tarieven 2022

Op basis van indexering heeft het Bisdom Breda met ingang van januari 
2022 de tarieven voor de diensten van de parochie gewijzigd. Het tarief 
voor gebedsintenties blijft € 11,--. Voor de parochiebijdrage via Actie 
Kerkbalans wordt minimaal € 142,-- per jaar gevraagd. Binnenkort valt 
de folder van Actie Kerkbalans bij u in de brievenbus. Daarin staat 
overigens het bedrag van € 132,-- vermeld. Jammer genoeg was het 
tarief van de parochiebijdrage namelijk nog niet bekend toen de folder 
moest worden gedrukt. Zie voor een volledige lijst van tarieven onze 
website: www.parochiedongen.nl.

Familieberichten

Overleden:
17 december  
Dora Brok, weduwe van Jos van Leijsen, 93 jaar
19 december  
Cor de Jong, weduwe van Piet van Beijsterveld, 92 jaar
28 december  
Wim van Dongen, echtgenoot van Ad van Dongen – van Strien, 81 jaar
30 december  
Dora Aarts, 86 jaar
1 januari  
Marianne van Gils, echtgenote van Kees van der Made, 76 jaar
2 januari  
Hanni Baues, weduwe van Niek van Leeuwen, 97 jaar
3 januari  
Wim Rollé, weduwnaar van Mily van Gurp, 92 jaar

Weet u dat…
• u de vieringen in de maand januari weer bij kunt wonen in de Lauren-

tiuskerk? Het maximum aantal bezoekers is op dit moment 50. We 
hopen dat de persconferentie van 14 januari wat meer ruimte gaat 
geven.

• u de vieringen ook kunt volgen via een livestream en op HalloGilze-
Rijen?

• na de drie kinderen die al op 26 november werden gevormd nu ook 
de vierde vormelinge het heilig Vormsel heeft ontvangen? Lucinda 
was op 26 november verhinderd, maar ontving het Vormsel alsnog 
op zondag 9 januari.

• er binnen de parochie diverse vacatures zijn? Ook Caritas is op zoek 
naar nieuwe mensen. Informatie en contactgegevens vindt u op de 
website van de parochie.

• de bijeenkomsten van Voedsel voor de Ziel voorlopig helaas niet door 
kunnen gaan?

• op dinsdag 25 januari 2022 een introductieavond voor de Alpha-
cursus plaats vindt? Voor aanmelding of informatie kunt u contact 
opnemen met rob.van.uden@hotmail.com. U kunt ook bellen naar 
06-15246759.

• Conny en Rob van Uden nog sponsors zoeken voor hun wandeling 
van Amsterdam naar Den Bosch voor ‘Walk for Homs’? 

• u zich via onze website kunt abonneren op de wekelijkse Nieuws- 
update? Op zaterdagmorgen ontvangt u een overzicht van de nieuwe 
berichten op onze website, waaronder de Pastorale Brief.

• u meer informatie over bovenstaande onderwerpen en ander paro-
chienieuws kunt vinden op www.parochiedongen.nl?. 

Marianne van der Made.


