
 

Elke derde donderdag van de maand (behalve in de 
zomervakantie) komen betrokkenen van De diaconale stad 
samen in Mariadal, Vincentiusstraat 7. Stuurgroep, maatjes 
en senioren en maatschappelijke stagiaires en enkele 
belangstellenden komen dan samen.  
 

Maar ook andere parochianen of gemeenteleden nodigen 
wij graag uit een keer aan te schuiven en kennis te maken 
met De diaconale stad. De maaltijd is gratis, uw bijdrage 
geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek. 
 

Als u een keer langs wilt komen kunt u zich opgeven bij: mstroopj@xs4all.nl  
 

17.30 uur:         Ontvangst  
17.55  uur:        Woord van welkom 
18.00 uur:         Gebedsviering   
18.30 uur          Soep- + broodmaaltijd met gesprek  
19.30 uur:         Pauze: vertrek van de gasten 
20.00 uur:         Kerngroepoverleg 
21.00 uur:         Afsluiting 
 
 
 

 

Woensdag 19 februari was de stuurgroep in Etten-Leur. 
Onder het motto ‘U redt het wel hé?’ organiseerde de 
werkgroep diaconie samen met het oecumenisch overleg 
een politiek-diaconaal café. Reden voor de DSR om eens 
bij de buren te kijken, want ook de DSR zoekt naar 
wegen vanuit de Kerk haar sociale gezicht te laten zien 
bij problemen in de samenleving. 

De werkgroep in Etten-Leur had het goed voor elkaar. 
Alle politieke partijen waren uitgenodigd en de avond 
was ruim bekend gemaakt. In totaal waren er zo’n 140 
mensen naar het café gekomen. 

Allereerst mochten een zestal ervaringsdeskundigen hun 
verhaal vertellen. Alle politieke partijen kregen eenmaal 
de gelegenheid te reageren. Fred van Iersel gaf vooraf en 
tijdens de gesprekken toelichting vanuit de Sociale Leer 
van de Katholieke Kerk. Ook de wethouder van Sociale 
Zaken en Welzijn kwam uitgebreid aan het woord. 

Al met al vonden wij het een zeer zinnig initiatief. Dat 
zeker ook in Roosendaal niet zo misstaan. Een eerste 
stap zou zijn dat we als Norbertusparochie en 
Protestantse Gemeente een paar mensen samenbrengen 
die de politieke programma’s doornemen om zo beter 
aan te kunnen sluiten bij het politieke denken in 
Roosendaal.     Cas van Beek  
 

 

Onder dit motto organiseerde het Steunpunt Voor 
Huiselijk Geweld West-Brabant op 20 februari j.l. een 
conferentie rond ouderenmishandeling op Centrum 
Bovendonk. Zorgverleners uit verschillende 
maatschappelijke organisaties waren hiervoor 
uitgenodigd zoals: Thuiszorgorganisatie – Traverse – GGZ 
– MEE – SDW – Surplus om er maar enkele te noemen. Er 
waren ook verschillende vrijwilligers. Cas en Mieke 
hadden zich ook aangemeld. 

De conferentie was bedoeld om te leren omgaan met 
‘handelingsverlegenheid’, dat is de angst of de schroom 
om te handelen als je wordt geconfronteerd met 
huiselijk geweld. Soms uit angst voor agressie of 
aanklacht, maar soms weet men domweg niet hoe ver 
men kan en mag gaan in zo’n situatie. 

Huiselijk geweld kent meerdere vormen. 

Het kan gaan om fysieke en psychische mishandeling, 
financiële uitbuiting, seksuele mishandeling of het 
ontnemen van de rechten van de oudere. Gerda Krediet 
heeft het adviesbureau NOOD ZAAK en heeft ook een 
boek geschreven waarin zij 15 uiteenlopende cases 
beschrijft met analyses van interventies en resultaten. Zij 
besprak enkele voorbeelden uit de praktijk. 

Maar echt duidelijk werd het probleem rond 
ouderenmishandeling en hoe dan te handelen in een 
rollenspel dat werd gespeeld door mensen van de Wilde 
Kastanje. Dit is een trainingsgroep die deskundigheids-
bevordering biedt aan mensen die moeilijke gesprekken 
moeten voeren die vaak niet vanzelf gaan, omdat het om 
een emotioneel onderwerp gaat of omdat de relatie 
tussen de betrokkenen gespannen is. In dit rollenspel 
werd pijnlijk duidelijk hoe moeilijk het kan zijn om juist 
te handelen. Het was een leerzame middag waarover 
nog lang zal worden nagepraat.         Mieke Stroop
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Sinds 15 november 2013 ben ik coördinator van het 
Speel- Leerhuis, en in de paar maanden dat ik nu bezig 
ben, is er al veel gebeurd! Zo hebben we kennisgemaakt 
met verschillende kinderen uit de wijk Westrand: een 
hele groep kinderen komt iedere week trouw naar de 
bijeenkomsten! We worden versterkt door allerlei 
vrijwilligers, die kort of lang blijven. Er zijn 2 maatschap-
pelijke stagiairs gestart, die gaan helpen bij de 
activiteiten, en we hebben waardevolle contacten 
opgedaan binnen het Wijkbedrijf, en verschillende 
andere organisaties die bezig zijn met kinderen in de 
wijk. Een vliegende start kunnen we zeggen! En we 
hebben al menig succes gevierd! Zo vierden we de 
laatste bijeenkomst samen met de kinderen carnaval. 
Schminken, verkleden, en een olifant van papiermaché 
die we zelf in elkaar 
gezet hebben en 
geschilderd. Binding 
ontstond tijdens deze 
gezellige, succesvolle 
middag! Dat er nog vele 
van zulke middagen 
mogen volgen. 
 

Nancy van der Zande 

In februari heeft het pastorale team De diaconale stad 
aangemeld voor de Antoniusprijs. De Antoniusprijs voor 
diaconie, voorheen de Bisschop Ernstprijs, wordt 
eenmaal per 2 jaar door een jury uitgereikt. Allerlei 
diaconale activiteiten en initiatieven van parochiële of 
regionale groepen of personen komen hiervoor in 
aanmerking. De jury beoordeelt de inzendingen op: 
originaliteit van de activiteit, wijze van aanpak, de 
diaconale inhoud, de navolgbaarheid door andere 
groepen. De diaconale stad gaat ook voort zonder de 
prijs, maar we vinden het wel aardig binnenkort een 
overzicht te zien van andere diaconale activiteiten die 
zijn aangemeld en te zien op welke punten ons eigen 
initiatief verbeterd kan worden. Het geeft een impuls 
aan ons eigen werk. 
 

Beste maatjes, we zijn heel blij dat je meewerken 
senioren afwisseling in hun leven te bieden. Een 
luisterend oor is voor hen een weldaad. Men kan op 
‘verhaal’ komen. Mogelijk is het ook jullie ervaring dat 
senioren het prettig vinden eens ergens naar toe te gaan 

 
      

Op 22 februari j.l. vertrokken we naar Antwerpen op 
excursie met een aantal vrijwilligers en een aantal leden 
van de stuurgroep van de Diaconale Stad. Doel was om 
meer te weten te komen van de gemeenschap 
Sant’Egidio, en meer nog over de Scholen van Vrede.  
Toen we aankwamen hadden we eerst een inleidend 
gesprek met Filip Wieërs, een van de grondleggers van 
de gemeenschap in Antwerpen. Een man met een schat 
aan ervaring. Hij kon ons heel veel vertellen over 
Sant’Egidio en de scholen van Vrede. Vervolgens 
maakten we kennis met Eline en Eliane, 2 jonge, 
enthousiaste dames die één van de 4 scholen leiden.  
Zij konden ons praktisch meer vertellen over de 
zienswijzen, en handelswijze van deze bijzondere 
scholen. Kinderen in de armste wijken van Antwerpen 
worden thuis opgehaald, worden 2 uur opgevangen, en 
spelen daar samen, maar maken ook huiswerk om 
eventuele taal – en rekenachterstanden weg te werken. 
Afgesloten wordt met een kringspel, of het zingen van 
een liedje. Tijdens de excursie mochten we een middag 
meedraaien in de wijk Luchtbal. Dit was een inspirerende 
ervaring. Kinderen met allerlei huidskleuren, nationa-
liteiten en religies, spelen en leren samen. Ze leven in 
vrede samen. Voor velen van ons was deze dag een 
leerzame ervaring. We hebben veel inspiratie opgedaan 
voor het Speel- Leerhuis in Roosendaal. De dag werd 
afgesloten met een gezellige maaltijd in het centrum van 
Antwerpen.  
 

en in contact te komen met anderen. 
Daarom verzoeken we jullie ook hen uit te nodigen naar 
de derde donderdag te komen in Mariadal. 
Of ken je misschien nog meer mensen die alleen zijn of 
het fijn zouden vinden bij ons aan te sluiten. Schroom 
niet en nodig ze uit een keer mee te gaan. Het 
programma staat voorop deze Nieuwsbrief. 
 

 
 

Nu de drie parochies samengegaan zijn in de Sint 
Norbertusparochie verzocht de commissie communicatie 
De diaconale stad in haar publicaties zichtbaar te maken 
dat zij een onderdeel is van deze parochie. 
Vandaar dat het logo enigszins is aangepast. Hieronder 
ziet u beide logo’s. 
 
 
 
 

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is 

of belangstelling heeft voor de activiteiten van De 

diaconale stad Roosendaal. De nieuwsbrief zal elf keer 

per jaar uitkomen. Redactie: Cas van Beek, Jan Monden, 

Mieke Stroop, Nancy van der Zande 

Heeft u belangstelling? geef uw e-mailadres door via: 

info@dediaconalestad.nl 
Postadres:  
De diaconale stad, Vincentiusstr. 7 4701 LM Roosendaal 
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