
 

 

 

Op woensdag 22 oktober gingen we met 22 kinderen op 
pad naar kinderboerderij de Minnebeek, in Tolberg. Het 
was gelukkig een droge, zonnige middag na de storm van 
de dag ervoor. Nadat we met auto’s naar de kinder-
boerderij gegaan waren, stond medewerkster Joyce de 
Lange ons al op te wachten.
 

Er was een heel 
programma voor ons 
georganiseerd, waarbij 
de kinderen in een uur 
kennis mochten maken 
met de boerderij en 
haar bewoners. De 
kinderen kwamen via 
zeven opdrachten veel 
te weten over de 
dieren, hun voedsel, 
hun vacht.  
 

Alle zintuigen werden geprikkeld. Zo waren er spelletjes 
waar de kinderen mochten ruiken, voelen, en luisteren. En 
hoe lopen de dieren? Hoe noemen we dat? Op al deze 
vragen kwam een antwoord tijdens de middag. Na de 
opdrachten konden de kinderen de dieren nog knuffelen in 
de grote wei. Sommige dieren waren nog best eng, zoals de 
brutale geiten. 
 

Maar we hebben ook geleerd dat sommige kippen heel 
knuffelbaar zijn! Na een afsluiting in de speeltuin, reden we 
vermoeid maar enthousiast weer terug naar het wijkhuis. 
Een geslaagde activiteit in de herfstvakantie! 
 

Nancy van der Zande 
 

 
 

 

‘De Diaconale Stad Roosendaal’ is een diaconaal project, dat 
in 2009 is begonnen vanuit het Bisdom van Breda, in samen-
werking met de parochies in Roosendaal. De doelstelling was 
om de diaconie meer over het voetlicht te plaatsen. De 
Diaconale Stad baseert zich op het evangelie. Dienen is 
daarbij het kernwoord. Jezus zegt: ‘Ik ben niet gekomen om 
te worden gediend, maar om te dienen.’  
 

De volgende activiteiten zijn in de afgelopen vijf  jaar 
opgestart: 
- Maandelijkse ontmoetingsavond 
- Aandacht voor senioren (maatjesproject) 
- Speel- Leerhuis 
- Inzet maatschappelijke stagiaires 
- Armoedebestrijding 
- Nieuwkomers en vluchtelingen 
 

Op zondag 23 november viert ‘De Diaconale Stad’ het 
5-jarig bestaan van 13.30 tot 16.00 uur in  het Klooster 

van Mariadal, Vincentiusstraat 7 te Roosendaal 
 

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het 
jubileum. De middag zal ondersteund worden door o.a. 

muziek en een spreker 
 

Uw komst graag aanmelden voor dinsdag 18 november, 
Telefonisch: Mieke Stroop 06-12516206 of per E-mail  
info@dediaconalestad.nl 
 

Parkeren: Er is gelegenheid om - gratis - te parkeren in de 
straten in de omgeving, of op de parkeerplaats van het 
klooster (ingang halverwege de Vincentiusstraat, inrijden 
vanaf de Stationsstraat). 

 
 

 

Aan: senioren, maatjes, stuur- en kerngroepleden, 
maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden, 
 

Elke derde donderdag van de maand komen betrokkenen 
van De Diaconale Stad (DSR) samen in Mariadal, 
Vincentiusstraat 7 voor gebed, een maaltijd en gesprek. 
Het is de plaats waar we maandelijkse ervaringen en 
ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn 
van harte welkom.  
De maaltijd is gratis, uw bijdrage geeft u door deel te 
nemen aan het gebed en het gesprek. 
Als u wilt deelenemen aan de avond 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 
 

  

U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen door mee te 
werken aan één van de projecten. Ook een financiële bijdrage is 
van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op: 
 

Banknr NL 36 RABO 0147 9828 98 t.n.v. 
RK Parochie Sint Norbertus 
met vermelding: ten gunste van De Diaconale Stad Roosendaal 

mailto:info@dediaconalestad.nl
mailto:mstroopj@xs4all.nl


 

In de laatste nieuwsbrieven hebben wij, aan de hand van 
een artikel van Richard Steenvoorde in het bisdomblad van 

het bisdom Breda 2011/3, 
aandacht besteed aan de sociale 
leer van de kerk. In navolging van 
Jezus van Nazareth worden wij 
opgeroepen ons dienstbaar op te 
stellen naar de medemens. Dit 
zowel in gebed, woord als daad. 
Met name de slechte sociale 
omstandigheden aan het einde van 

de 19e eeuw noopten de kerk serieus werk te maken van 
haar dienende taak. Het sociale denken van de kerk doet 
een appèl op alle gelovigen. De rode draad wordt gevormd 
door de liefde tot God en de liefde tot de medemensen. De 
eucharistie speelt daarbij de rol als leerschool van die liefde 
en van solidariteit. 
 

Van Steenvoorde besluit zijn artikel met een overpeinzing 
met betrekking tot mogelijke oplossingen voor de slechte 
sociale omstandigheden heden ten dage. Ik wil u deze tekst 
integraal ter overweging meegeven. 
 

Geen concrete oplossingen? 
“Nu wordt er wel eens verzucht 
dat de sociale leer geen concrete 
oplossingen biedt. Dat klopt. De 
sociale leer lijkt meer op een 
bouwwerk dat nooit af is. Iedere 
tijd opnieuw vraagt om een 
eigen vertaling in denken en doen. Daarom raakt de sociale 
leer direct aan ons zelf, aan ons werk en ons 
consumptiepatroon, aan onze inzet voor anderen dichtbij en 
ver weg. Als we zeggen dat we ons druk maken over het 
milieu, kopen we dan nog goedkoop geproduceerd vlees? 
Als we zeggen dat we een eerlijkere wereld willen, maken 
we ons dan druk over de omstandigheden waaronder onze 
kleding wordt geproduceerd? 
Ik geloof dat wij geroepen worden om mensen uit één stuk 
te zijn: mensen die zich inzetten voor anderen in de geest 
van naastenliefde, die geraakt zijn door de ontmoeting met 
de Zoon in Woord en Sacrament, die ons gedragen weten in 
de hand van de Vader. Wij zijn geroepen om zélf mee te 
werken aan de verandering waar we naar verlangen. Om nu 
te zaaien zodat anderen later kunnen oogsten. Om het licht 
van de wereld te worden en het zout der aarde.” 
 

Bron: Bisdomblad bisdom van Breda 2011/nr. 3            Jan Monden 

 

Roosendaal kent een Platform van organisaties en instel-
lingen die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding. 
Men spreekt wel van het Netwerk Armoedebestrijding 
Roosendaal, het NAR-overleg. Je vindt er o.a. 
contactpersonen van De Voedselbank, Stichting leergeld, De 
Ruilwinkel, Don Bosco. Ook de gemeente participeert, 
evenals de Protestantse Gemeente en de RK Caritasinstelling. 
Namens de Norbertusparochie zit De Diaconale Stad aan 
tafel en is zij ook het aanspreekpunt voor het NAR-overleg.  
 

Afgelopen week werd er uitgebreid gesproken over een 
tweede groep van mensen die in armoede geraken. Zij raken 
hun baan kwijt, maar kunnen het huis niet verkopen of 
blijven met een grote restschuld zitten. Hun besteedbaar 
inkomen zakt onder de bestaansgrens. Wat doe je nu, zolang 
de economie geen kansen biedt de inkomsten te verhogen of 
de uitgaven te verlagen? In het overleg komen dan vragen 
naar boven zoals: hoe kun je ervoor zorgen dat deze mensen 
de wegen kennen naar hulpfondsen e.d.? De hoofdoorzaak is 
niet weg te nemen, maar alle kleine beetjes helpen om zo’n 
periode te overleven. 
 

Een ander belangrijk onderwerp is de decentralisatie van drie 
wetgevingen die juist belangrijk zijn voor mensen die wat 
steun nodig hebben. Het gaat om:  

 de wet maatschappelijke ondersteuning: het kabinet wil 
dat de gemeente vanaf 2015 ondersteuning en bege-
leiding aan huis levert, zodat inwoners minder snel 
worden opgenomen in verzorgings- of verpleegopvang. 
Volgens de Overheid kunnen gemeenten beter inspelen 
op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van 
cliënten, maar hoe organiseer je dit op een adequate 
manier? 

 de jeugdhulpverlening. Vanaf 1 januari 2015 worden 
gemeenten verantwoordelijk voor de huidige provinciale 
(geïndiceerde) jeugdzorg. Inclusief: de jeugdbescher-
ming; de jeugdreclassering; de jeugdzorgPlus (gesloten 
jeugdzorg); de geestelijke gezondheidzorg voor 
jeugdigen (jeugd-GGz); de zorg voor jeugd met een licht 
verstandelijk beperking (jeugd-LVB). Het moge duidelijk 
zijn dat dit een grote klus is. 

 de participatiewet. Het doel van de wet is meer mensen, 
ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te 
krijgen. De gemeente wordt vanaf die datum 
verantwoordelijk voor mensen die wel kunnen werken 
maar ondersteuning daarbij nodig hebben. In principe 
heeft de gemeente in dit verband dezelfde taken als voor 
mensen met een bijstandsuitkering, namelijk bieden van 
ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en waar 
nodig, inkomensondersteuning.  

 

Uit het gesprek bleek dat de gehele operatie gedaan moet 
worden met minder geld. Bovendien wil iedereen dat burgers 
meer bijdragen aan het welzijn van zwakkere ‘broeders of 
zusters.’ Al met al reden als NAR-overleg alert te blijven op 
de presentatie van de uiteindelijke plannen en dan te bezien 
welke bijdrage men kan leveren. Want één ding staat vast: 
deelnemers aan het NAR-overleg zijn allemaal mensen die 
met het hart op de juiste plaats iets willen doen voor 
medemensen dichtbij of veraf.  
           Cas van Beek 

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of 
belangstelling heeft voor de activiteiten van De Diaconale Stad 
Roosendaal. De nieuwsbrief komt elf keer per jaar uit. 
Redactie: Jan Monden, Nancy van der Zande, Mieke Stroop,  
Cas van Beek, 
Heeft u belangstelling of wilt u van de verzendlijst verwijderd 
worden? geef uw e-mailadres of afmelding door aan: 
info@dediaconalestad.nl 
 

Postadres:  
De Diaconale Stad, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal 
 

Deadline kopij Nieuwsbrief 9: dinsdag 25 november 

Wij worden 
geroepen  

om mensen uit 
één stuk te zijn. 

Slechte sociale 

omstandigheden 

noopte de Kerk 

serieus werk te 

maken van haar 

dienende taak 
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