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Uitnodiging ontmoetingsavond donderdag 15 oktober 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 …. 
 

 

Nieuwe website DSR  
 

Het stond al een tijdje op het verlanglijstje van de stuurgroep, 
maar nu is het zover. De nieuwe website is op internet 
geplaatst. Dank zij het werk van Piet Rademakers, Monique 
van Irsel en Cas van Beek beschikken we over een website die 
op computer, tablet en smartphone goed te raadplegen is. 
Ook de inhoud is aangepast en ge-update. Daarmede geeft 
de site een goed overzicht van wat De Diaconale Stad aan 
activiteiten onderneemt. 

 

Dank voor uw gift 
In de afgelopen tijd zijn er meerdere giften overgemaakt op 
het banknummer van de Norbertusparochie met vermelding 
van De Diaconale Stad. Langs deze weg danken wij u hartelijk 
voor uw bijdrage. Het geeft ons de mogelijkheden verder te 
gaan met ons activiteiten voor kinderen en senioren. Het 
geeft ook de ruimte van start te gaan met een vorm van 
huiswerkbegeleiding waar we u de volgende keer meer over 
zullen vertellen. 
 

 

Bruggenbouwers aan het woord 
Een impressie over zondag 20 sept. Vrede Verbindt  
 

Een van de meer dan honderd aanwezigen zei: ‘Het was een 
mooie bijeenkomst, goed verzorgd, lekkere gerechten en fijn 
om mee te maken.’ Daarmede werd de sfeer waarin 
deelnemers met soms heel verschillende achtergronden met 
elkaar kennis maakten goed getypeerd.  
 

Maar de geloof, hoop en liefdeshow 2.0 gaf ook stof tot 
nadenken. 
 
 

De centrale vraag was: Hoe bouwen we in Roosendaal 
bruggen tussen de verschillende bevolkingsgroepen? Om 
daar antwoord op te krijgen 
had men meerdere mensen 
in een soort forum bijeen 
gebracht (zie ommezijde). 
Onder leiding van Gerard de 
Winter werd serieus van 
gedachte gewisseld. 
 

Over twee zaken waren de 
sprekers het eens. 
Contacten tussen verschil-
lende bevolkingsgroepen 
ontstaan niet vanzelf. Het 
hemd is nader dan de rok. 
Als je uit een ander land 
komt, zoek je allereerst 
contact met mede-
landgenoten of met mede-
vluchtelingen, want die 
begrijpen gemakkelijker wat 
je meemaakt. >>> 
 
 

Als u wilt deelnemen aan de avond, 
wilt u zich dan uiterlijk 14 oktober opgeven bij: 

mstroopj@xs4all.nl – 06 12 51 62 06 
 

mailto:mstroopj@xs4all.nl


Vervolg: Bruggenbouwers aan het woord 

   De vredeslunch vooraf aan de Geloof Hoop en Liefdeshow 2.0 
 

Ook was iedereen het eens met het uitgangspunt dat 
principieel ieder mens gelijke rechten en plichten heeft. Of je 
dat nu baseert op de Koran, de Bijbel of op de rechten van de 
mens, het uitgangspunt is hetzelfde. 
 

Maar als kinderen dan op de VMBO school komen, is 
onderling contact essentieel. Dus heeft het Da Vinci College 
volgens Joseph Dekkers de stelregel dat op school je afkomst 
geen gespreksonderwerp is. Iedereen is op school gelijk en 
wordt dus op gelijke wijze betrokken bij het schoolgebeuren. 
 

Voor Bas Huijbregts, jeugdprofessional van Spring, die op 
straat werkt met jongeren, ligt de vraag wat genuanceerder. 
Een deel van de jongeren die hij ontmoet zijn geneigd geen 
contact meer met de maatschappij te maken. Hun 
beeldvorming is daarvoor te veel gekleurd geraakt. 
 

Marjo den Bakker, dominee van de Protestantse Kerk, had 
flashbacks over haar werkzame periode in Crooswijk in 
Rotterdam Zuid. Daar had men ‘dialoogtafels’ opgezet. 
Bewoners van enkele straten werden samengebracht aan één 
tafel en leerden elkaar zo kennen en beter begrijpen. Dat had 
duidelijk een positieve invloed op de sfeer en samenhang in 
de wijk. 
 

Cas van Beek – voormalig pastoraal werker van de 
Norbertusparochie – kon zich de oproep van Paus Franciscus 
wel voorstellen dat iedere parochie één gezin op een of 
andere wijze onderdak geeft. Met deze aanpak zou je meteen 
bereiken dat er goed contact ontstaat tussen het gezin en 
bewoners van de stad. Maar dit alles is alleen mogelijk op 
verzoek van officiële instanties en in nauwe samenwerking 
met gemeente, Vluchtelingenwerk en de Protestantse 
Gemeente.  
Bovendien constateerde hij dat het onderlinge contact niet 
alleen op stedelijke niveau best een zetje mag hebben, maar 
ook op microniveau. Meerdere christenen uit andere landen 
komen naar de vieringen. Hun kinderen zijn vaak de 
hedendaagse misdienaars. Maar bij de koffie na de viering zie 
je ze niet. Hij vraagt zich af of ze wel eens uitgenodigd zijn? 
Het roept de vraag op 
of we – als 
Nederlander - niet te 
gemakkelijk verder 
leven in onze eigen 
kring, zonder oog te 
hebben voor 
nieuwelingen die nu al 
jaren achtereen deel-    
nemen aan de vieringen.            Martijn met de kinderen 

 
Voor Halla – Palestijns van achtergrond en gevlucht uit Syrië -
ziet Nederland er weer heel anders uit. Zij is intussen 
Nederlander, spreekt de taal goed en heeft werk. Is dus 
volledig geïntegreerd mogen we zeggen. Toch wordt ze nog 
regelmatig benaderd als vluchtelinge die leeft op de 
portemonnee van de Nederlanders.  
 

Al met al was het 
een leerzame 
middag die 
duidelijk maakte 
welke vragen 
deze tijd aan de 
inwoners van 
Roosendaal 
stelt. Zijn wij bereid                          Bas, Halla en Rick 
te zien wie er allemaal komen wonen? Ook de mensen die 
niet vanzelfsprekend inburgeren, maar contacten nodig 
hebben om dat te kunnen realiseren? Dit proces van 
samenwonen speelt zich af op individueel - en gezinsniveau. 
Elk contact met een nieuweling is daarom een waardevolle 
bijdrage aan een ‘goed samenleven.’  
 

Deze zondagmiddag werd georganiseerd door Spirit in 
Roosendaal, Vluchtelingen Werk Nederland, Amnesty 
International, Raad van Kerken en De Diaconale Stad. Naast 
de Geloof, Hoop en Liefdeshow 2.0. werd de film Tussenland 
vertoond en was er voor de aanwezige kinderen een aparte 
workshop o.l.v. Martijn Hendrickx.   
    

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 10: dinsdag 27 oktober 

Geloof, Hoop en Liefdeshow 2.0. met medewerking van: 
Gerard de Winter gespreksleiding 

Charif Slimani immam Marokkaanse moskee 
Joseph Dekkers directeur Da Vinci College 

Hala Khadraa Nederlandse (gevlucht uit Syrië) 
Rick Pels locatiecoördinator Vluchtelingenwerk 

Wim Kavelaars Amnesty International 
Bas Huijbregts jeugdprofessional Spring 

Annemarie Zijlstra cliëntenraad Sociale Zaken 
Marjo den Bakker dominee Protestantse Gemeente Rsd 

Cas van Beek De Diaconale Stad Roosendaal 
Trinette Adriaansen oprichtster van de SAHR 
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