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Uitnodiging ontmoetingsavond donderdag 17 september 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 
 
 

 

 
Van harte welkom …. 

 

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

 

Kindervakantieweek geslaagd 
 

Van 24 tot 28 augustus waren er kinderbuurtsportweken in 
meerdere wijken van Roosendaal. In de Westrand heeft het 
Speel- Leerhuis samen met de Sportservice Noord-Brabant 
deze week georganiseerd.  
 

De week stond in het teken van 
gezondheid. Sporten en 
gezonde voeding zijn erg 
belangrijk. Maar ook goed met 
elkaar omgaan en elkaar helpen 
was een aandachtspunt. Ieder 
dag begon met een gezamenlijk 

ontbijt. Ook lunchen deden we samen. 
 

Zo begonnen we op maandag met voetbal en ’s middags 
hebben we een mooie vlieger geknutseld (zie foto). Op 
dinsdag begonnen we de dag met dansen en hebben we onze 
eigen lunch gemaakt. Groentesoep, huzarensalade, broodjes 
gezond en fruitsalade kunnen we nu zelf maken. Daarna was 
het beroepenmiddag. Er kwam een machinist vertellen over 
zijn werk. Een mevrouw vertelde alles over haar werk bij de 
luchtmacht en het brandweerteam kwam met 2 complete 
brandweerwagens naar het wijkhuis en lieten ons alles 
bekijken.  
 

Op woensdag kwam er een fysiotherapeute allemaal testjes 
en spelletjes met ons doen. En in de middag kregen we een 
softbal-clinic van de boosters. Donderdag was de laatste dag 
met onze groep op het wijkhuis. De mensen van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin zijn bij ons 
geweest met hun gele bus en 
we hebben het gehad over 
pesten. En tot slot kregen we 
een echte bootcamp van 
Anouk’s events. >>> 

 

Op vrijdag zijn we met alle kinderen die meededen met de 
buurtsportweek in Roosendaal naar het bos van Visdonk 
geweest daar hebben we allerlei spelletjes gedaan.  
Het was een hele leuke week met dank aan de lieve kinderen, 
begeleiders en vrijwilligers die geholpen hebben. We zijn 
weer klaar voor het nieuwe schooljaar. 

Wendy van Nispen 
 

Een middag vol ontmoetingen 

en verbindingen met 

bruggenbouwers in Roosendaal: 

zondag 20 sept. vanaf 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 vreemde-
lingen en de aantrekkingskracht van IS.  
 

Om tegenkracht te vormen tegen angst en terreur organi-
seert De Diaconale Stad samen met Amnesty, Vluchtelingen-
werk, Spirit in Roosendaal en de Raad van Kerken op 
zondagmiddag 20 september in Mariadal een middag vol 
ontmoetingen en verbindingen met moedige bruggen-
bouwers in de Roosendaalse samenleving en daarbuiten. 
Voor kinderen is er een Drama- en Amnestyworkshop. >>> 
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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 Indië-veteraan 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 
 

Barmhartigheid 
 

Onlangs kreeg ik onderstaand verzoek in mijn mailbox: 
 

‘Jan ik heb een vraag van een collega die een instantie 
zoekt (buiten de voedselbank) voor een persoon, die 
broodnodig eten nodig heeft, maar doordat hij/zij geen 
officieel verblijfsdocument meer heeft kan deze nergens 
terecht. Nu dacht ik meteen aan de parochie maar weet 
jij of deze of een andere kerkelijke instantie waar jij 
contact mee hebt wat kan betekenen voor een persoon 
als deze? Als je iets weet kun je dan de contactgegevens 
doorsturen dan zorgt mijn collega dat er direct contact 
gelegd wordt. Alvast bedankt.’ 

 

In de serie ‘Zeven werken van barmhartigheid’ besteden we 
in deze Nieuwsbrief kort aandacht aan het werk ‘De honge-
rigen te eten geven.’ Dagelijks worden we geconfronteerd 
met mensonterende beelden van vluchtelingen en 
hongerige mensen in oorlogsgebieden, bij rampen of bij 
langdurige droogte. Mensen worden van huis en haard 
verdreven en vluchten naar onbekende oorden. Duizenden 
overleven de vlucht niet eens. Zij die wel het 'geluk' hebben 
een 'veilig' land te bereiken moeten maar afwachten wat er 
met hen gaat gebeuren. 
 

Helaas zijn zij niet de enigen die honger lijden. Ook in ons 
eigen ‘rijke’ Nederland zijn er mensen die nauwelijks te 
eten hebben. Dit kan verschillende oorzaken hebben: te 
hoge woonlasten, verlies van inkomen, ziekte, een-ouder 
gezinnen, laag geletterdheid, sociaal milieu kunnen er toe 
leiden dat er te weinig geld is om goede voeding te kunnen 
betalen.  
 

Honger 
Honger is al sinds mensenheugenis een probleem. Mensen 
verkeren vaak in ten hemel schreiende situaties. 
Dramatisch daarbij is ook nog dat mensen die het slecht 
gaat dat meestal niet aan zichzelf te wijten hebben. >>> 

 

Het kwaad wordt hen vaak aangedaan door misdadig gedrag 
van anderen. Honger ondermijnd de gezondheid. Vaak is 
honger het eerste teken van verval.  
 

Helaas worden ook kinderen meegesleurd in een onhoudbare 
situatie. Niet elke dag een warme maaltijd. Geen nieuwe 
schoenen als de oude knellen. Ongewassen kleren. 
Afgesloten elektriciteit. Nooit op vakantie. Geen geld voor 
een verjaardagsfeestje of een verjaardagscadeautje. Niet 
naar de sportclub. Kinderen die opgroeien in armoede 
hebben heel wat te verstouwen, blijkt uit onderzoek van de 
Kinderombudsman: 
 

A. meldt zich ziek op zijn verjaardag. Zijn ouders hebben 
geen geld voor de klassentraktatie. 
F. vertelt na de voorjaarsvakantie een mooi verhaal over 
haar skivakantie. De leraar weet dat ze het verzint, thuis 
leeft ze op kaal beton. In Nederland groeit zo’n tien 
procent van de kinderen op in armoede 
(Armoedesignalement 2013).  
D. ‘De kinderen in mijn klas weten dat ik uit een arm gezin 
kom en schelden me vaak uit voor zwerver, viezerik en 
stinkerd’  

 

Op scholen, bij maatschappelijke 
organisaties en door talloze 
vrijwilligers wordt aandacht 
besteed aan het probleem van 
vluchtelingen, van armoede en 
honger. Ook door de kerken. 
Diaconie wil een bijdrage leveren 
aan het lenigen van de nood van 
de naaste, maar ook aan het leefbaar maken en houden van 
wereld en samenleving. Een samenleving waarin niet naar ‘de 
letter van de wet’ maar juist naar ‘de geest van de wet’ wordt 
geleefd en gehandeld. Een samenleving waar recht, maar ook 
gerechtigheid en rechtvaardigheid de leidraad vormen. 
 

Jan Monden 

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 

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 9: dinsdag 22 september 

De leraar weet 

dat ze het 

verzint, 

thuis leeft ze 

 op kaal beton. 
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