
 

 

 

Met een gezellige bijeenkomst in het voormalige klooster 
Mariadal te Roosendaal vierde De Diaconale Stad 
Roosendaal op zondag 23 november haar eerste lustrum. 
Ongeveer vijftig betrokkenen genoten van een af-
wisselend programma van lezingen, muziek, zang en 
cabaret. 

 
Cas van Beek ging in op de achtergronden van De Diaconale 
Stad Roosendaal. Bij de start van dit project, vijf jaar 
geleden, kwamen verschillende lijnen bij elkaar.  
 

Allereerst was er de inspiratie van de inmiddels overleden 
pastor Jan van den Elzen mhm. Zijn hart lag bij de diaconie. 
Hij wees er zijn collegae steeds op dat er ook in Roosendaal 
volop missiewerk was. 
 

De tweede is van de Gemeenschap van Sant’ Egidio in 
Antwerpen. Het pastoraal team in Roosendaal was destijds 
zeer geraakt door de wijze waarop zij omgingen met 
mensen in de marge. In hun spiritualiteit benadrukken zij 
het belang van vriendschap met de armen. Hun inzet voor 
mensen aan de rand van de maatschappij combineren zij 
met een intensief gebedsleven. 
 

De derde lijn was die van het bisdom dat, zoals Cas van 
Beek het noemde, op zoek was naar diaconale brand-
haarden.  
 

Van Beek ging vervolgens in op de ontwikkeling van De 
Diaconale Stad Roosendaal. De Diaconale Stad heeft en had 
contacten met verschillende instanties in Roosendaal zoals 
Aramis, het Norbertuscollege en de zusters Franciscanessen 
van Mariadal. Ze participeert in Het Platform 
Armoedebestrijding en het Platform Sociale Minima.  
 

Zelf draagt De 
Diaconale Stad het 
maatjesproject en 
het Speel-leerhuis in 
de Roosendaalse 
wijk de Westrand. 
Via De Diaconale 
Stad Roosendaal 
kunnen ouderen een 
maatje krijgen die 
met hen optrekt.           

 

In de Westrand vangt De Diaconale Stad Roosendaal elke 
woensdagmiddag een groep kinderen uit minder bemiddelde 
gezinnen op. De medewerkers van De Diaconale Stad 
proberen hen kennis te laten maken met elementaire 
menselijke waarden zoals het samen delen van eten en 
drinken. 
 

Elke derde donderdag van de maand is er een ontmoetings-
avond waarin de vrijwilligers samen bidden, eten en 
vergaderen. Momenteel zijn er ook contacten met de 
Protestantse Gemeente in Roosendaal.  
 

Namens deze gemeenschap sprak ds. Marjo den Bakker over 
diaconie in de protestantse en de katholieke Kerk. Dit deed 
ze vanuit haar eigen ervaring als diaconaal-missionair 
predikant in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Zij liet blijken 
hoe belangrijk het was om vanuit de kerk te werken. Dat 
geeft voor alle betrokkenen helderheid. 
 

Simone Arnold en Claude Covemaeker zorgden voor een 
lichtere toets. Simone door haar prachtige pianospel en 
Claude door zijn humor gemengd met ernst. “Waar behoefte 
aan is, is aan warmte en geborgenheid. Er is veel 
eenzaamheid.” besloot hij zijn conference. Zo onderstreepte 
hij het belang van De Diaconale Stad Roosendaal. 

Hans de Jong

 

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

Elke derde donderdag van de maand komen betrokkenen van 
De Diaconale Stad samen in Mariadal, Vincentiusstraat 7 
voor gebed, 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 

Ds. Marjo den Bakker in gesprek met 

Simone Arnold en Henk van der Westen 
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In de afgelopen maanden kwamen parochianen bijeen die 
bij mensen op bezoek gaan in het zuidelijk deel van 
Roosendaal (parochiekern De Ark). Op verzoek van het 
pastorale team heeft De Diaconale Stad het voortouw 
hierin genomen.  
 

Er wordt veel gedaan bleek uit een eerste inventarisatie. 
We denken daarbij niet alleen aan bezoek thuis.  
 

Ook in Centra voor wonen & Zorg zoals Bloemschevaert, 
De Brink, De Weihoek, De Wildenborch, het Elisabeth en 
het Franciscusziekenhuis komt iemand namens de kerk en 
houdt zo contact met mensen die in het verleden vaak heel 
actief waren voor hun toenmalige parochie.  
 

Daarnaast kent men op veel plaatsen aandacht voor 
nabestaanden. Daarop aansluitend zal men dit jaar voor 
het eerst voor de gehele parochie een cyclus van avonden 
organiseren voor nabestaanden. In het voorjaar vindt dit 
plaats op de donderdagmorgen bij de Onze Lieve 
Vrouwekerk aan de Kade. In het najaar van 2015 zal er een 
cyclus zijn in het Steunpunt Franciscus.  
 

Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot de leden van de 
werkgroep:  
Ineke Dingjan - 0165-565101 
Jo Cleiren - 0165-365595 
Mieke Stroop - 06-12516206 
Rina v.d.Watering - 0165-543381 
Pastor Piet Swinne- 0165-533786  
 

 

Woensdag 10 december komt De Regionale Stad met het 
Speel- Leerhuis op de regionale TV Zuidwest TV die via 
Ziggo op kanaal 40 is te zien. 

 

 

Niet alleen katholieken in Nederland hebben te maken met 
grote veranderingen. Ook bisschoppen die bijeen waren in 
Rome. Zij waren samen om na te denken over het gezins-
leven in deze tijd. 
Hoe vind je de 
juiste weg in 
tijden van 
verandering? 
Paus Franciscus 
gaf hen een 
aantal tips mee 
om in contact te 
blijven met de 
heilige Geest. Ik wil u zijn tips niet onthouden, want ze 
kunnen ook ons een weg wijzen.  
 

Franciscus sprak tot hen over vijf bekoringen: 
De bekoring van verstarring en onbuigzaamheid, die het 
onmogelijk maakt verrast te kunnen worden door wat we 
nog niet weten of bereikten. 
De bekoring van een valse barmhartigheid die wel wil helpen 
en aandacht wil geven, maar voorbijgaat aan de oorzaken 
van de wonden. 
De verleiding om het brengen van offers te ontlopen en 
stenen te werpen naar de zondaars, of aan anderen 
ondraaglijke lasten op te leggen. 
De bekoring om het kruis en de bekering te ontlopen. 
De verleiding om enerzijds de geloofsschat te verwaarlozen, 
zich er de meester en de behoeder van te wanen, en 
anderzijds ook de werkelijkheid te veronachtzamen en te 
verzeilen in zinloos gepraat. 
 

Mogelijk kunnen zijn vijf tips ons helpen in beweging te 
blijven en te zoeken naar wegen onze eigen zending concreet  

Eind november werden de opnames 
daarvoor gemaakt. Fredi 
Timmermans, geen onbekende voor 
de DSR, kwam ons interviewen. 
Zuidwest TV heeft al tijden een apart 
blok over religie en godsdienst de 
‘ReliVisie’. Al eerder werd pastoor 
Han Akkermans geïnterviewd, toen hij naar Roosendaal 
kwam. Ook de Kapelberg is door ReliVisie al eens voor het 
voetlicht geplaatst. 
 

Uitzending gemist? 
Mocht u die dag niet kunnen kijken? Op de website kunt u 
vele uitzendingen alsnog bekijken. U gaat naar de site: 
zuidwesttv.nl > TV gemist? > categorie: ReliVisie > 10 
december. Als u verder terug wilt, klikt u op de zinsnede 
‘Klik hier voor meer afleveringen’ en u krijgt een hele lijst. 
 

Radiouitzending van 11 november 
Al eerder werden Mieke Stroop en 
Henk van der Westen geïnterviewd 
door Hans de Jong op de regionale 
radiozender van Zuidwest. Ga naar 
de site: zuidwestfm.nl > FM gemist > 
La vie en route > 11 november 2014. 
Veel luister- en kijkplezier. 
 

in te vullen met vriendschap voor medemensen. 

Bron: knopinie Jan Vos 31 oktober 2014       Cas van Beek 

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 

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, Mieke Stroop, Henk van der Westen, 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 10: dinsdag 23 december 
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