
 

Elke derde donderdag van de maand (behalve in de 
zomervakantie) komen betrokkenen van De diaconale stad 
samen in Mariadal, Vincentiusstraat 7. Voor senioren, 
maatjes, stuurgroepleden en maatschappelijke stagiaires is 
deze Nieuwsbrief een uitnodiging. 
 

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 opgeven bij: mstroopj@xs4all.nl  
 
IN DE MAAND JULI VERVALT DE ONTMOETINGSAVOND. Na 19 juni is de eerstvolgende avond: donderdag 21 augustus. 
 

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 
 
 

 
 

 

                                                                               (fotograaf Johan Wouters) 
 

Vrucht van diaconaal handelen zichtbaar maken 
 

Zondag 1 juni was een feestelijke dag voor de Roosendaalse 
Sint Norbertusparochie. Vertegenwoordigers van haar 
diaconale steunpunt, De Diaconale Stad Roosendaal, 
ontvingen uit handen van bisschop Liesen de Antoniusprijs 
voor diaconie. Dit gebeurde na een eucharistieviering in de 
H. Josephkerk. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in 
deze viering. Pastoor Akkermans concelebreerde. De 
uitreiking van deze prijs vond plaats op de eerste  
zondag van juni, in het bisdom Breda de zondag met 
speciale aandacht voor diaconie. 

In het kerkelijk jaar de zondag tussen Hemelvaart en 
Pinksteren. In zijn homilie ging bisschop Liesen in op de 
betekenis van deze zondag die ook wel wezenzondag wordt 
genoemd. Jezus is immers teruggekeerd naar Zijn Vader en 
de Kerk bidt in de tijd tot Pinksteren om de komst van de 
heilige Geest. De bisschop legde een relatie met het 
diaconaal werk van de Kerk. Hij benadrukte dat Jezus 
daadwerkelijk bij zijn vrienden blijft en zij door deze band 
vruchten van liefde kunnen voortbrengen. Jezus belooft zijn 
leerlingen dat zij na zijn heengaan de heilige Geest zullen 
ontvangen. 
 
Hierdoor blijven zij in Hem en Hij in hen en kan hun leven 
vruchtbaar zijn. Deze vruchtbaarheid komt ook tot uiting in 
de verschillende diaconale activiteiten van parochies in het 
bisdom. 
 
Tijdens zijn toespraak na afloop van de eucharistieviering 
stond bisschop Liesen stil bij de achtergronden van de 
Antoniusprijs. Door de kracht van de Geest zien christenen op 
talloze concrete manieren naar elkaar om. Veel is onzichtbaar 
maar soms is het ook goed dat diaconale activiteiten van 
christenen door anderen 
opgemerkt worden. Daarom 
heeft het bisdom de 
Antoniusprijs ingesteld, 
genoemd naar de heilige 
Antonius van Padua, een van de 
eerste volgelingen van de 
heilige Franciscus van Assisi. Hij 
memoreerde dat er liefst 
achttien inzendingen waren 
waaruit de jury kon kiezen. 
Bisschop Liesen gaf aan 
waarom de Diaconale Stad 
Roosendaal na lang wikken en 
wegen uitgekozen was. 

z.o.z. 
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Het gaat om een project dat: 
-  jong en oud verbindt 
-  zich heeft verspreid over de hele stad en zo velen bij 

het werk betrekt. 
-  verdiepend en daadwerkelijk handelen met elkaar 

samen laat gaan. 
-  ervoor kiest om in haar handelen zich te laten leiden 

door de sociale leer van de Kerk 
-  kerkelijk en maatschappelijk handelen bij elkaar brengt 
-  een uitgebreide brochure beschikbaar stelt die inzicht 

geeft in de werkzaamheden. 
-  De diaconale stad ook in andere regio's van het bisdom 

navolging vindt. 
 
Namens De Diaconale Stad namen Cas van Beek, voorzitter 
van de stuurgroep, Mieke Stroop en Jan Monden (beiden 
vrijwilligers) de prijs in ontvangst. De Diaconale Stad 
Roosendaal ontving een oorkonde en een bedrag van  
€ 500,--. 
 
Cas van Beek sprak zijn erkentelijkheid voor de prijs. Hij 
memoreerde hoe het bisdom in 2008 mede aan de wieg 
heeft gestaan van het project, opgezet om het diaconale 
werk van de onlangs overleden priester Jan van den Elzen 
mhm voort te zetten. Zowel door het ter beschikking stellen 
van menskracht en ruimte heeft het bisdom het project 
ondersteund. De contacten met de katholieke beweging 
Sant’Egidio zijn van groot belang voor de voortgang van De 
Diaconale Stad. Van Beek 
verheelde niet dat er in de loop 
van de jaren ook tegenslagen zijn 
geweest maar dat De Diaconale 
Stad steeds kon rekenen op een 
breed draagvlak binnen de 
gemeenschap waardoor ze 
voortgang kon vinden. Hij noemde 
hierbij de onder andere de 
Franciscanessen van Mariadal. Hij 
betrok ook Jan Damen en 
Benedict Laval die vanuit het 
bisdom meewerkten aan De 
Diaconale Stad in zijn dankwoord. Naast het maatjesproject 
waardoor jongeren in contact komen met ouderen, werkt 
men nu aan de opzet van een Speel-Leerhuis in de 
Westrand. Hiervoor is Nancy van der Zanden als 
projectmedewerkster aangesteld. 
 
Pastoor Akkermans feliciteerde De Diaconale Stad namens 
de parochie. Na de prijsuitreiking volgde een informeel 
samenzijn in het centrum van de parochiekern Emmaüs. 
Velen namen de gelegenheid te baat de medewerkers van 
De Diaconale Stad te feliciteren met hun welverdiende prijs. 
 
Hans de Jong 
 
 
 

 
Op 17 juni organiseert Jeugd en Gezin en De Diaconale Stad 
een inspiratiebijeenkomst voor professionals en vrijwilligers 
rond armoede in gezinnen. Men is te gast in de ruimte van de 
DSR in Mariadal. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. 
 

Er hebben zich al 40 personen opgegeven. Via speeddaten 
verzamelen de deelnemers de kansen (oplossingsrichtingen) 
en bedreigingen (wensen) en hopen de onderlinge 
bekendheid te vergroten, zodat de aanwezige potentie aan 
steun en bemiddeling beter benut wordt. Om 16.30 uur 
wordt de middag afgesloten. 
 
 

  

  

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 4: donderdag 5 juni 
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