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WE HEBBEN ELKAAR NODIG
Al meer dan elf jaar hebben de Parochie Heilige Geest en de 
Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart een samen-
werkingsverband met één Pastoraal Team. Sinds september 
2017 is er één bestuur in de vorm van een ‘Personele Unie’.
 



IK HEB JE NODIG

Het afgelopen seizoen is hard gewerkt aan een beleidsplan 
voor de komende vijf jaar. Het initiatief werd bij een kleine 
werkgroep gelegd. De werkgroep bekeek het vorige 
parochieplan (2012 - 2017), sloot aan bij de ontwikkelingen 
in onze parochies en raadpleegde een brief met beleids-
notities van Mgr. Liesen. 
Het resultaat was een nieuw parochieplan met als thema 
“Ik heb jou nodig”.
In dit plan lezen we: “In een parochie proberen mensen zich 
toe te vertrouwen aan Gods liefde en aan elkaars inzet”.

Mensen hebben elkaar en God nodig. Dat is wezenlijk 
voor een parochie, maar het gaat niet vanzelf. Afgelopen 
jaar bijvoorbeeld, hebben we veel met kosters en lectoren 
gesproken over de zondagsliturgie en de regie die daarbij 
hoort. Doordat we deze gesprekken goed hebben kunnen 
afronden, hebben we de mogelijkheid gecreëerd om ons aan 
elkaar toe te vertrouwen. Dat werkt heel concreet.

Mgr. Liesen wijst op het gebed als een belangrijke weg om 
ons aan Gods liefde te kunnen toevertrouwen. Belangrijk, 
juist nu het geloof niet langer vanzelfsprekend is in onze 
samenleving. Door te bidden verzorgen we de spirituele 
wortels van onszelf en onze kerk. In het afgelopen jaar bleek 
het Rozenhoedje voor een aantal mensen een goede weg 
om biddend samen te komen. 

In het komend jaar willen we een gebedenboekje maken. 
Daarbij willen we graag iedereen betrekken mee te schrijven. 
Zo geven we extra aandacht aan het gebedsleven in onze 
parochies.

Pastoraal Team en Parochiebestuur
Rob van Uden, teamleider

DIACONIE PAROCHIE HEILIGE GEEST  

“Als één lid lijdt, lijdt het hele lichaam“, zegt Paulus.
Het hele lichaam, de parochie, draagt zorg voor mensen in 
nood. Het is de opdracht van de Diaconie om parochianen te 
betrekken bij hen die geïsoleerd raken. 

De werkgroep zoekt manieren om zorg en dienstbaarheid 
handen en voeten te geven in de hele gemeenschap en richt 
zich op noden dichtbij en veraf.
(Uit Parochieplan: Ik heb jou nodig)

Wij maken deze opdracht al jaren concreet door extra 
collectes, kledingacties en de kerstpakkettenactie. Nieuw dit 
jaar waren de debatavond over Armoede in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen en de fietsinzamelingsactie in 
april ten behoeve van het AZC in Gilze.
 
Om mensen in nood goed te kunnen helpen, zijn we voort-
durend bezig met het opbouwen van een netwerk met 
andere maatschappelijk gelijkgerichte organisaties.  
Diaconie doet nog meer, zoals: Huisbezoeken, Levensboek, 
Magdalenakinderen en de Vastenactie. 

Financiën en Parochiestatistiek 2017
Lasten 2017 Dongen Heilige Geest

Personeel 124.181  115.053 
Onroerend goed 22.762  75.631 
Bisdom, vicariaat e.d. 45.433  45.067 
Programma 35.702  37.087 
Totaal 228.078  272.838 
  
Baten 2017 Dongen Heilige Geest
  
Bijdragen parochianen 163.308  151.766 
Uit bezittingen 69.280  140.299 
Totaal 232.588  292.065  
  
Resultaat  4.510 19.227   
 
  
2017 Dongen Heilige Geest
  
Parochianen 12.718  8.337 
Huishoudens 6.330  4.687 
Betalende huishoudens 1.317  1.233 
Vrijwilligers 344  280 
Vrijwilligerstaken 536  482 
Dopen 10  13 
Communicanten 29  30 
Vormelingen 6  4 
Huwelijken 2  -
Overleden parochianen 156  98 
- waarvan met uitvaart 31  31 
- waarvan met crematie 8  18 
- waarvan geen viering 117  49  

ZIEKENTRIDUÜM 2018

In juli vond de 80ste editie van het Ziekentriduüm plaats in 
de Laurentiuskerk. Gedurende drie dagen kwamen er zo’n 
145 ouderen uit de regio samen. Aan de gasten werd een 
programma aangeboden waarin ruimte was voor religieuze 
viering, bezinning, ontmoeting en ontspanning. 

Al deze onderdelen vielen goed in de smaak bij de  
bezoekers. Een bijzonder moment vond op dinsdag plaats 
toen Ziekentriduüm voorzitter André Vonk een cheque ter 
waarde van € 600,- in ontvangst mocht nemen van het Basis 
Goodwill Fonds uit Gilze-Rijen.

Aan het ontspanningsprogramma werkten dit jaar weer vele 
artiesten mee, waaronder de Seniorenharmonie Dongen en 
de Loswalklinkers, zangeres Marie Christien, zanger Peter 
Verschure en het Made’s Meezingkoor.

Ter gelegenheid van het jubileum was er een extra luxe  
koffietafel op woensdag voor alle gasten en de ruim 30  
vrijwilligers. De sfeer en inzet gaven het goede gevoel.  
Op naar de 81ste editie.

Bestemming Paulusdoek

In 2017 heeft het Paulusdoek een 
vaste plek gekregen in De Oude 
Kerk te Dongen.

Wereldgebedsdag 

Samen koken en bidden met 
de Protestantse Gemeente van 
Dongen en Rijen, de Parochie 
Heilige Geest, het Surinaamse 
koor Pramisi en 50 gasten.   

St. Jozefschool en Mondriaan

In de Maria Magdalenakerk 
werden Mondriaan-werkstukken 
van leerlingen van de St. Jozef-
school tentoongesteld tijdens 
de Nationale Kunstweek in 
november.

Jaarmarkt Rijen

Met een prachtige tentoonstelling 
van gewijde iconen in de Maria 
Magdalenakerk.

Pinksterhoogmis

St. Amandusmis in de Laurentius-
kerk. Een muzikaal hoogtepunt, 
mede door de inzet van koor en 
muzikanten.
  
 

Mariaviering

Mariakapel in Dongen-Vaart in 
mei.


