
 

Elke derde donderdag van de maand (behalve in de 
zomervakantie) komen betrokkenen van De Diaconale Stad 
samen. Nu valt de komende ontmoetingsavond op Witte 
Donderdag in de Goede Week. Dat betekent dat 
programma en plaats anders zijn dan normaal. We 
beginnen om 18 uur met de maaltijd in de pastorie van de 
Sint Josephkerk en sluiten om 19 uur daar aan bij de Witte 
Donderdagviering. 
Stuurgroep, maatjes, senioren en maatschappelijke stagiair-
es en belangstellenden nodigen we zoals gebruikelijk uit.  
 

Maar ook andere parochianen of gemeenteleden nodigen 
wij 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, tot één dag tevoren, opgeven bij: mstroopj@xs4all.nl  
 

17.30 uur:         Ontvangst  
17.55  uur:        Woord van welkom 
18.00 uur:         Soep- + broodmaaltijd met gesprek 
18.55 uur          Witte Donderdagviering 
±20.00 uur:       Pauze: vertrek van de gasten 
20.15 uur:         Kerngroepoverleg: bespreking concept  
                            beleidsnotitie 
21.00 uur:         Afsluiting 
 

AFWIJKEND ADRES: St. Josephstraat 2, Roosendaal 
 
 
 
 

 
 

In de meivakantie, op woensdag 30 april 2014, vindt er 
een sportdag plaats voor kinderen van 4 tot 12 jaar in 
Roosendaal West. Sportservice Noord-Brabant, De 
Diaconale Stad en Wijkbedrijf Westrand organiseren dit 
gezamenlijk. 
 
Van 13.30 – 18.00 uur zijn alle kinderen welkom op het 
Wijkbedrijf, Sint Lucasplein 3. Rondom het gebouw 
zullen de activiteiten plaatsvinden. Om 17.00 uur sluiten 
we gezamenlijk af met een gezonde maaltijd.  
 
Begeleiders gezocht! 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers. Vindt u het leuk om 
een groepje van max. 5 kinderen te begeleiden, of wilt u 
zich op een andere manier inzetten? meldt u voor vrijdag 
18 april aan via nancyvanderzande@dediaconalestad.nl 
of bel het Wijkbedrijf 0165 – 537 296. 
 

Nancy van der Zande 

 

Op vrijdagmiddag 25 maart j.l. werd in de Antoniusbasiliek in 
Breda een rondetafelconferentie gehouden in het kader van 
de Antoniusacademie. De Academie is een forum waar 
mensen uit kerk en samenleving, op uitnodiging van de 
bisschop, praten over een thema uit de sociale leer van de 
kerk. Ik was deze keer uitgenodigd om plaats te nemen op de 
publiek tribune. 
 

Door de bezuinigingen in de professionele zorg is de druk op 
mantelzorgers erg groot. Janet van Roosendaal, directeur 
van ‘Manteling Walcheren’ constateert dat vrijwilligerswerk 
in de zorg tot voor kort niet of nauwelijks werd gezien en 
gewaardeerd door de professionele zorg- en beleidsmede-
werkers. 
 

Nu ligt dat anders, vrijwilligerswerk en mantelzorg komen 
steeds meer in de schijnwerper te staan. Je ziet ook steeds 
vaker dat mensen een eigen netwerk opbouwen, maar soms 
is het moeilijk om de juiste hulp op de juiste plaats te bieden. 
We moeten wel oppassen dat van mantelzorgers niet te veel 
wordt gevraagd. 
 

Door alle verschuivingen, onder meer door de bezuinigingen, 
wordt goed met elkaar communiceren steeds belangrijker, zo 
constateert Carina Geerdink als ervaringsdeskundige. Zij 
zorgt, samen met haar man, voor een achternicht en is ook 
mantelzorger voor haar hoogbejaarde vader (90 jaar). Er is de 
laatste 20 jaar veel veranderd, vindt zij. 
 

In het kader van de “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” 
(WMO) zijn Gemeentes verplicht om mantelzorg en  –zorgers 
te ondersteunen en de behoefte aan die ondersteuning 
groeit. Dit is de conclusie van Otto Geyer, beleidsadviseur 
informele zorg in Breda. 
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Vervolg Gesprek over Mantelzorg Antoniusacademie 
 

Gerrie Martens van zorgboerderij ‘Hemelrijksche Hoeve’ 
in Biezenmortel vindt: mantelzorg overkomt je. Je kiest 
er niet voor net als bij vrijwilligerswerk. Veel mensen die 
zorg nodig hebben moeten nog leren er om te vragen. 
Vaak hoor je dat ze kinderen niet tot last willen zijn want 
‘die hebben het al zo druk.’ Maar dan kunnen zij ook niet 
de zorg delen en meedragen. 
 

Peter Hoefnagels, diaken in het bisdom Breda, bena-
drukt nog eens dat we moeten blijven werken aan een 
samenleving waarin mensen voor elkaar zorgen. 
Ouderen en hulpbehoevenden zijn economisch 
misschien niet interessant, maar ze tellen wel mee. 
 

De laatste wijze woorden van die middag kwamen van 
Bisschop Liesen. Als Jezus de vraag beantwoordt: ‘wie is 
mijn naaste?’ dan gaat het niet om hen die dicht bij je 
zijn, maar je wordt de naaste van degene bij wie je in de 
buurt komt. Zorg is geen eenrichtingsverkeer. Als je voor 
een ander zorgt dan zegt dat ook iets over jou, wie je zelf 
bent. 
 

En zo kwam er een eind aan een leerzame middag. 
Mieke Stroop 

Al met al reden enkele instanties te vragen toelichting te 
komen geven op de ontwikkelingen. 
 

Een volgend overleg is daarvoor gepland op donderdag 12 
juni om 20.00 uur in de pastorie van de Sint Josephkerk. 
 

Aan het overleg nemen deel: St. Sociaal Steunfonds, Sint Jan 
Roosendaal, Traverse Raad & Recht, Voedselbank Goed 
Ontmoet, Platform Minima Roosendaal, Stichting Leergeld 
Roosendaal, Humanitas Roosendaal, DISK Roosendaal, RK 
Caritasinstelling, Protestantse Gemeente Roosendaal afd 
diaconie, Gemeente Roosendaal en De Diaconale Stad 
Roosendaal. Ook andere groepen die actief zijn op dit terrein 
worden van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

Cas van Beek 

 

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 en in contact te komen met anderen. 
Daarom verzoeken we jullie hen uit te nodigen naar de derde 
donderdag te komen in Mariadal. Deze keer in de pastorie 

 
      

 

Op 13 maart kwam het Stedelijk Overleg Armoedebe-
strijding Roosendaal weer bijeen. Het overleg heeft tot 
doel het netwerk te versterken van organisaties en 
kerkbetrokken mensen die zich inzetten voor mensen die 
onder de armoedegrens leven. De Diaconale Stad roept 
het platform tweemaal per jaar bijeen en houdt op deze 
manier de vinger aan de pols. 
 

Naast onderlinge uitwisseling die samenwerking en 
spankracht vergroten, is het ook een Platform waar men 
ontwikkelingen in de stad volgt. 
 

Ook deze keer werden de ervaringen uitgewisseld. 
Enkele daarvan willen we hier noemen:  
- Het aantal personen die in armoede leven neemt 

toe. Naast een grote groep ouderen ziet men nu 
ook een groep gezinnen ontstaan. Deze armoede 
heeft te maken met werkloosheid of scheiding en 
een huis dat niet te verkopen is. 

- Er komen meer kleine groepjes die willen helpen. 
Het zijn soms ook ZZP-er d.w.z. dat zij zelf een 
commercieel belang hebben bij hun activiteiten. 
Dat doet niets af aan het nut van deze initiatieven. 
Maar het geheel van hulporganisaties wordt er niet 
overzichtelijker door. 

- In 2013 heeft de Gemeenteraad middelen beschik-
baar gesteld, maximaal € 250.000,-, om het ergste 
leed wat voortkomt uit de stapeling van 
maatregelen voor burgers te verlichten. In de 
praktijk blijken de criteria dusdanig ingewikkeld dat 
tot nu toe nauwelijks iemand gebruik heeft 
kunnen maken van dit fonds. 

- Er leven vragen op het vlak van onderdak voor 
mensen die op straat staan. Er doen zich wijzigen 
voor, waarvan men niet op de hoogte is. 

van de Sint Josephkerk. Of ken je misschien andere 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 aan de voorkant van deze Nieuwsbrief. 
 
 

 
 

De PR-groep heeft samen met Nicole van Gool, die het 
beeldmateriaal van de Sint Norbertusparochie ontwierp, het 
logo gecomponeerd voor het Speel- Leerhuisproject. Naast 
de woorden Speel- Leerhuis zien we een groep kinderen en 
volwassenen die één kindje in een kleurig zeil opvangen. 
In het logo zijn de gebogen lijnen van de drie voormalige 
parochies terug te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 
 

Deadline kopij Nieuwsbrief 3: donderdag 1 mei 
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