
 

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

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

 

17.00 uur:   Ontvangst  
17.25 uur:  Woord van welkom 
17.30 uur:  Gebedsviering 
18.00 uur   Soep- + broodmaaltijd met gesprek 
18.50 uur:   Afronding en overstap naar theatervoorstelling 

Het ‘beperkte’ lichaam 
 

Als u wilt deelnemen aan de avond kunt u zich opgeven bij: 
mstroopj@xs4all.nl 
 

 

 

Is een gezond lichaam voorwaarde voor een gelukkig leven? Wat als ons lichaam beperkingen kent? Aan de hand 
van het boekje Een witte stok met gps, Spiritualiteit van de beperking van Christiane Berkvens in de hand bieden De 
Diaconale Stad en Spirit in Roosendaal een tweeluik rond ‘spiritualiteit van de beperking’. Rode draad is de ‘andere’ 
beeldvorming rond mensen met een beperking. 
 

 

 

Als opmaat voor het thema ‘spiritualiteit van de 
beperking’ brengt theatermaker Kees van der Zwaard 
de voorstelling Lijflied. (45 minuten) 
 

groot ben ik groot, klein ben ik klein 
vast zit ik vast en vrij ben ik vrij 
bang ben ik bang en blij ben ik blij 
net als jij ben ik zo wie ik ben  

 
Na de pauze gaan we over de voorstelling in gesprek 
met de theatermaker en met Cas van Beek en Marian 
Verbeek (coördinator Thuiszorg Sint Elisabeth). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

U ervaart de spirituele kant van de beperking als ware 
‘aan den lijve’.  
 

* Marjeet Verbeek toont filmfragment om ‘erin te 
komen’. 

 

*  Marjeet Verbeek gaat in gesprek met twee jonge 
vrouwen, Nanneke en Fleur (vriendinnen) die vanaf 
hun geboorte leven met lichamelijke beperkingen, bij 
de één onzichtbaar, bij de ander zichtbaar. Fleur zit in 
een rolstoel, maar doet er alles aan om zinvol werk te 
doen. Nanneke heeft een visuele handicap, maar is 
auditief sterk en kan goed zingen. Zij vertellen hoe ze 
hun beperking creatief een plaats geven in hun leven. 
Nanneke zal ook een lied zingen. 

 

* Imam Charif Slimani van de Marokkaanse moskee in 
Roosendaal vertelt over de omgang met beperking, 
ziekte, genezing in de islam.  

 

*  Leane Compagne (werkzaam in thuiszorg) en Jeanette 
Oostdijck (werkzaam in gehandicaptenzorg) gaan op 
speelse wijze met het publiek in gesprek over hun 
werk.  

 

*  Pastor Cas van Beek en ds. Marjo den Bakker gaan op 
speelse wijze in gesprek met het publiek over beelden 
van omgang met beperking, ziekte, genezing in de 
Bijbel. 

 

*  Marjeet Verbeek interviewt het echtpaar Inge Bal en 
Cor Koevoets. Inge heeft vorig jaar tijdens de vakantie 
een bizar ongeluk gehad. Het zijn beide begin 
vijftigers. 

            Plaats, tijd, kosten        >>> 

mailto:mstroopj@xs4all.nl


 

Het ‘beperkte’ lichaam donderdag 15 en 29 januari 
 

Plaats:  Mariadal, Vincentiusstraat 7, Roosendaal 
Tijd:   19.00 – 22.00 uur 
Kosten:  € 7,50 per avond, € 10,- voor 2 avonden incl. koffie/thee en drankje na afloop.  
  Vrijwilligers van De Diaconale Stad en leden bezoekwerkgroepen Sint Norbertusparochie  
  ontvangen een vrijkaartje. Nog geen kaartje ontvangen? Reageer naar info@dediaconalestad.nl 
Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com of 06 13 93 27 18 
 

Voor meer activiteiten in het kader van de Maand van de spiritualiteit zie: spiritinroosendaal.nl 
 

 

 

Een aantal jaren geleden deed de maatschappelijke 
stage zijn intrede in het voortgezet onderwijs in 
Nederland. Sindsdien hebben vele leerlingen van 
vmbo, mavo, havo en vwo zich, via die maatschappe-
lijke stage, vrijwillig ingezet voor de samenleving. Drie 
jaar geleden voerde de overheid de stage als verplicht 
onderdeel in. Jongeren konden zo kennismaken met 
vrijwilligerswerk in 
hun eigen omgeving 
en leerden zo om iets 
voor anderen te be-
tekenen.  
 
Helaas hebben de huidige regerings-partijen een 
streep gehaald door de maatschappelijke stage. 
‘Jammer, onbegrijpelijk en wispelturig’ is de veel 
gehoorde reactie van vrijwilligersorganisaties, scholen 
en leerlingen. Met name voor vrijwilligersorganisaties 
maar vooral ook voor de maatschappelijke 
ontwikkeling van jongeren. Onderwijs, zeggen 
deskundigen gaat over meer dan taal en rekenen. 
Onderwijs gaat over vorming, niet alleen van het 
hoofd, maar ook van de handen en het hart. Daar 
hoort burgerschapsvorming bij. Voor veel jongeren is 
vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend. De stage 
leverde direct rendement op en gaf hoop voor het 
aantal vrijwilligers in de toekomst. De stage is van 
groot belang voor de samenleving en van grote 
economische waarde. Daarnaast leverde de stage een 
grote rijkdom en kennis op voor de jonge stagiaires. 

Ook al is de maatschappelijke stage door de politiek 
afgeserveerd, de noden in onze samenleving zijn er 
niet minder om. Integendeel, door allerlei 
hervormingen en bezuinigingen komen steeds meer 
mensen in de knel. Onder andere doordat ze buiten 
hun schuld om werkloos worden. Het werk wordt hen  
als het ware ontnomen.  

Ergernis, schaamte, schuldgevoel, verlies van inkomen 
en verlies van eigenwaarde zijn vaak het gevolg. 
Daarnaast zijn er zeker op het gebied van ouderenzorg 
van overheidswege grote, ingrijpende veranderingen en 
bezuinigingen ingegaan per 1 januari 2015. Dit alles kan 
ertoe leiden dat mensen zich terugtrekken achter de 
spreekwoordelijke geraniums. Mensen krijgen vaak te 
kampen met financiële problemen. En mede daardoor 
met  fysieke en mentale problemen. Eenzaamheid en 
zich ‘sociaal overbodig voelen’ liggen dan vaak op de 
loer. Natuurlijk zijn er verschillende vangnetten 
waardoor tegenslagen, vaak slechts tijdelijk, kunnen 
worden opgevangen. Maar met name eenzaamheid en 
zich ‘sociaal overbodig 
voelen’ zijn vaak voorko-
mende en hardnekkige 
problemen in alle lagen 
van de bevolking en in alle 
leeftijdscategorieën. Zelfs 
binnen een relatie kunnen 
ze voorkomen. 
 
Sinds vijf jaar bezoeken vrijwilligers vanuit De Diaconale 
Stad Roosendaal met name ouderen thuis en/of in 
verzorgingshuizen. De meeste mensen willen hun oude 
dag het liefst in hun eigen huis en de eigen, vertrouwde 
omgeving doorbrengen. DSR helpt hen hierbij door de 
inzet van vrijwilligers, jong en oud die regelmatig bij de 
ouderen op bezoek gaan. Naast de maatjes worden 
vanuit het Speel- Leerhuis, onderdeel van DSR, 
wekelijks door een groepje basisschoolleerlingen 
bezoeken gebracht aan ouderen in een verzorgingshuis. 
De ontmoeting met de zwakheid van de ouderen biedt 
een uitgelezen kans om onze samenleving menselijker 
te maken.  Jan Monden, lid stuurgroep DSR 
 
 
 

“Ik bezoek een mevrouw die al anderhalf jaar de deur niet 
uitdurfde. Maar al bij mijn tweede bezoek na meer dan een 
uur praten, gaf ze aan dat ze best graag met mij naar het 
winkelcentrum wil. Dat heb ik ook gedaan. De 
maatschappelijke stage is verplicht maar het op bezoek gaan 
voelt niet zo. Ik ga er altijd met plezier naar toe.” 

Anouck, Maatje van senioren 

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 2: dinsdag 20 januari 
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