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Uitnodiging ontmoetingsavond donderdag 20 augustus a.s 
 

Aan: senioren, maatjes, 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. 
 

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 
 
 

 

 

 

Als u wilt deelnemen aan de avond, wilt u zich dan uiterlijk  
19 aug. opgeven bij: mstroopj@xs4all.nl – 06 12 51 62 06 

 

Kindervakantieweek  

Roosendaal West 
 

De laatste week van de basisschoolvakantie maandag 24 tot 
en met vrijdag 28 augustus organiseert het Speel- Leerhuis 
samen met de Sportfederatie een kindervakantieweek in en 
rondom Het huis van de Westrand, Lucasplein 3. Het 
programma begint elke dag om 9 uur met een ontbijt. Om 
15.15 uur eindigen de activiteiten. Ook voor een lunch 
wordt gezorgd. Globaal ziet het programma er als volgt uit: 
 

Maandag 24 augustus 
ochtend:  ontbijt en voetbal 
middag:  lunch en knutselen 
 

Dinsdag 25 augustus 
ochtend:  ontbijt, dansen en 
  koken (wat men kookt  is voor de lunch) 
middag:   lunch en beroepenmiddag 
 

Woensdag 26 augustus 
ochtend:  ontbijt, fysiotherapie  
  en quiz over gezondheid/ voeding 
middag:   honkbal 
 

donderdag 27 augustus 
ochtend: lunch, Centrum voor Jeugd en Gezin komt  
  met programma over pesten,  
  De voorleesexpres gaat de jongere kinderen 
  voorlezen.  De oudere kinderen leren hoe ze 
  voor kunnen lezen. 
middag:   lunch en bootcamp 
 

vrijdag 28 augustus 
na ontbijt heel de dag naar het bos inclusief picknick. 
 

Kinderen kunnen zich nog inschrijven door even te mailen 
naar Flor van Ham f.v.ham@brabantsport.nl tel. 06-81142317 

De kosten voor de gehele week bedragen € 15,-. 

 

Hoe bouwen we bruggen? 

zondag 20 september 12.00 uur 
 

Vrede verbindt is het motto van de Vredesweek 2015. Het is 
een oproep tot ontmoeting en verbinding met moedige 
bruggenbouwers. Om samen in vrede te leven heb je immers 
de ander nodig. Mensen die naast je staan én mensen die 
niet tot je directe omgeving behoren. 
Dit kan moeilijk zijn. De ander maakt 
soms angstig, waardoor spanningen in 
onze samenleving kunnen oplopen. 
Denk aan de terroristische aanslagen in 
Parijs, de bootvluchtelingen aan de 
poorten van Europa, de roep om 
minder vreemdelingen en de 
aantrekkingskracht van IS.  
 

Om tegenkracht te vormen tegen angst en terreur 
organiseert De Diaconale Stad samen met Amnesty, 
Vluchtelingenwerk, Spirit in Roosendaal en de Raad van 
Kerken op zondagmiddag 20 september in Mariadal een 
middag vol ontmoetingen en verbindingen met moedige 
bruggenbouwers in de Roosendaalse samenleving en 
daarbuiten.  

 

U bent van harte uitgenodigd voor 
een smakelijke vredeslunch en 
deelname aan de Geloof, hoop en 
liefde show 2.0. Speciaal voor 
kinderen zijn er een Drama- en 
Amnestyworkshop. Ook kunt u 
kiezen voor de ontroerende film 
Tussenland.  
 

Het totale programma ziet er alsvolgt 
uit: >>> 

 

Ontmoet 

bruggen-

bouwers uit 

Roosendaal 

en ga met hen 

in gesprek 

Wilt u ons helpen? 
Zoek contact met 

Wendy van Nispen 
06 18 21 19 39 

mailto:mstroopj@xs4all.nl
mailto:f.v.ham@brabantsport.nl


 
 
 
 
 

 

Programma  

zondag 20 september  
 

12.00 – 13.00 uur: inloop met vredeslunch met gerechten 
uit diverse Roosendaalse gemeenschappen  
 
 

13.00 - 14.30 uur : drie parallel lopende programma’s 
 

1. Geloof, hoop en liefde show 2.0  met moedige 
Roosendaalse bruggenbouwers verbonden aan Amnesty, 
Vluchtelingenwerk, onderwijs, welzijn, moskeeën en 
kerken. 
 

2. De film Tussenland van Eugenie Jansen over de langzaam 
ontluikende vriendschap tussen de jonge Soedanese 
asielzoeker Majok en de oude Indiëveteraan Jacob. 
 

3. Drama- en Amnestyworkshop voor kinderen 
 

14.30 – 15.15 uur: afsluiting met muziek, drankje en hapje 
 
Plaats:  Mariadal, Vincentiusstraat 7, Roosendaal  
Datum:  20 september 2015 
Tijd:  12.00 – 15.15 uur 
Kosten:  vrije gift 
Aanmelden via:  www.spiritinroosendaal.nl 
 

De naakten kleden 
Een van de werken van barmhartigheid 
 

De werkgroep Ontmoetingskerk Roosendaal had op 20 juni 
j.l. een openlucht eucharistieviering voorbereid in het 
Vrouwenhof met als thema de werken van barmhartigheid. 
Voor de communiecantjes van dit jaar en hun ouders was 
een programma samengesteld voorafgaande aan de viering. 
In en rond het Openluchttheater werden op een leuke en 
duidelijke manier de werken voorgesteld, soms met een 
verhaal en soms in de vorm van een spel. 
 

Het leek dus een logische keuze om iemand van de De 
Diaconale Stad (DSR) te vragen om een bijdrage te leveren 
aan het geheel. Mensen van de DSR weten als geen ander 
wat diaconie betekent: anderen helpen en er zijn voor 
mensen die dat nodig hebben. ‘Vriend zijn van de armen’ is 
ons motto. Mij viel die eer te beurt en dat was een mooie 
gelegenheid om aandacht te besteden aan het werk ‘de 
naakten kleden’. 
 

In onze steden en dorpen 
worden we overspoeld 
met kledingwinkels, de 
ene al mooier en groter 
dan de andere. 
We hebben allerlei 
soorten kleding: onder- 
en boven-kleding, zwem- 

strand- en sportkleding en nog veel meer. 
Als onze kleding te klein wordt of hij raakt uit de mode dan 
zetten we die op straat of geven het aan een goed doel b.v. 
voor de derde wereld of als er in de wereld een ramp is 
geweest en mensen alles zijn kwijt geraakt. 
 

 
 

 
Maar toch geldt ‘de naakten kleden’ ook hier in Nederland. 
In onze parochie worden op verschillende plaatsen 
kledinginzamelingen gehouden. Op de ene plaats gaan de 
kleren naar mensen verder weg, naar arme mensen in nood. 
Op de andere plaats werkt men samen met Het Leger des 
Heils. Mensen van het Leger weten precies waar de nood het 
hoogst is dus de kleding komt altijd goed terecht. 
 

Wij hebben geleerd dat we, wat in de Bijbel staat, niet altijd 
letterlijk moeten nemen want er is ook een andere manier 
van NAAKTHEID. Als wij niet omkijken naar de mensen die 
dat nodig hebben dan ‘laten we ze in de kou staan’. Die 
mensen voelen, zoals in de Bijbel staat, ‘geen mantel om hen 
heengeslagen’. Zij voelen zich in de steek gelaten, door de 
regering of door de gemeente, door hun baas of door de 
banken. 
 

Er zijn, ook hier in Nederland, veel 
mensen zonder werk, dat is op zich 
al erg genoeg maar de rekeningen 
moeten wel betaald worden en daar 
hebben de gemeenten en de banken 
geen boodschap aan. Soms is het zo 
erg dat mensen letterlijk op straat 
komen te staan of de deur niet meer 
uit durven te komen uit schaamte. 
 

Naakt zijn is ook je niet begrepen voelen, eenzaam zijn en in 
de steek gelaten. Wij zijn allemaal christenen en daarom 
lachen wij die mensen niet uit en bespotten we ze niet maar 
hebben respect voor iedereen en helpen waar we kunnen. 
Ook dat hoort bij ‘de naakten kleden’, wij laten ze niet ‘in de 
kou staan’. 
     Mieke Stroop 
 
 

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 8: dinsdag 25 augustus 

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: 
 

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

http://www.spiritinroosendaal.nl/
mailto:info@dediaconalestad.nl



