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Voorwoord

In deze brochure zijn de inzendingen opgenomen voor de Antoniusprijs 

voor diaconie. Als dag voor de uitreiking van de Antoniusprijs is gekozen 

voor zondag 18 november 2018. Op die dag, de zondag vóór het 

hoogfeest van Christus Koning, heeft paus Franciscus de Werelddag van 

de Armen ingesteld. 

De dag heeft de paus bedoeld van de armen, niet  voor de armen. 

Daarmee voorkomt de paus dat de armen als een goed doel worden 

beschouwd en de eigenlijke weldoeners, de donateurs, de gevers, de 

helpers in het middelpunt staan. Het is de dag waarvan de ‘have-nots’, 

degenen die gebrek hebben, de trotse bezitter mogen zijn.

Maar horen de ‘have’s’, degenen die iets te geven hebben, dus ook 

degenen die diaconale projecten uitvoeren en materieel steunen, er wel 

bij? Wie horen er bij de armen en wie horen er bij de rijken? Paulus houdt 

zijn medechristenen in Korinthe voor: ‘Trouwens, vriend, wie vindt jou zo 

belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau 

gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam?’ (1 Kor. 

4,7) Ook als we de talenten hebben of de mogelijkheden grijpen om rijker 

te worden, weten we als christen dat die talenten of mogelijkheden door 

God zijn gegeven. Voor God zijn we allemaal arm, omdat we leven van de 

gaven uit Zijn hand.

Wie horen er bij de armen? In ieder geval Jezus, de Zoon van God. Paulus 

citeert in zijn brief aan de christenen van Filippi een lied dat over Jezus 

zegt: ´Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen 

vastklampen aan de gelijkheid met God: Hij heeft zich van zichzelf 

ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. (Filipp. 2,6-7) Hij die 

onmetelijk rijk was bij God is arm geworden met de armste mensen. Dat 

is ons voorbeeld. Dat we ons niet vastklampen aan wat we hebben, maar 

er vrij tegenover staan en geven als onze naasten het nodig hebben. 

Paulus houdt zijn medebroeders- en zusters in Filippi voor: ‘Die 

gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde.’ 

(Filipp. 2,5).
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De Antoniusprijs wordt toegekend voor parochiële of regionale 

activiteiten op het terrein van Kerk en samenleving, die een voorbeeld 

kunnen zijn voor andere groepen en parochies. Er kan maar één activiteit 

winnen. Maar alle activiteiten in deze brochure kunnen een voorbeeld en 

een bron van inspiratie voor ons zijn. Er zijn echte armen, mensen die 

lijden onder gebrek in één of ander opzicht, en van hen is de Werelddag 

van de Armen. Als wij niet tot hen behoren, kunnen we toch echte 

broeders of zusters zijn, door in besef van afhankelijkheid van God en 

van de medemensen, en in bescheidenheid te leven en te geven. 

Daarvoor is Jezus ons aller voorbeeld. Moge Zijn gezindheid iedereen 

bezielen die in welke vorm dan ook bijdraagt in een activiteit op het 

terrein van Kerk en samenleving.

Bisschop Liesen
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 Verantwoording jury

Op 18 november, Werelddag van de Armen, wordt de Antoniusprijs 2018 

uitgereikt. Dit keer zijn er dertien projecten voorgedragen. 

Bij de beoordeling is gelet op de volgende criteria: de diaconale inhoud, 

de originaliteit van de activiteit, de wijze van aanpak, de mogelijkheid 

voor andere groepen om het initiatief in de eigen omgeving vorm te 

geven.

Op basis van de criteria wordt uit de inzendingen het initiatief 'Arm in 

Arm' unaniem tot prijswinnaar van de Antoniusprijs 2018 gekozen.

De jury geeft de volgende motivatie: 

De diaconale inhoud van het project 'Arm in Arm' is bijzonder groot. De 

doelstelling van het project is armoedebestrijding in de gemeente 

Dongen los van afkomst of religie. De wijze van aanpak is misschien niet 

origineel maar zeker gedegen, verbindend, concreet en laagdrempelig. 

De werkgroep heeft sinds de start in 1997 een uitgebreid netwerk 

opgebouwd van partners in het kerkelijk en maatschappelijk veld. Men 

volgt de landelijke en gemeentelijke politiek om daar op adequate wijze 

op te kunnen reageren. Er is expertise en inzet om armoedeproblemen 

op een goede wijze op te pakken door samen met de zorgvrager te 

zoeken naar oplossingen op maat. Vanuit deze kennis kan men andere 

parochies en/of werkgroepen adviseren over het opzetten van een 

dergelijk initiatief in de eigen omgeving.

De overige projecten verdienen zeker een aanmoediging om eveneens 

door te gaan. Er is een grote verscheidenheid van diaconaal handelen en 

dat is goed.

Voor vele Caritasbesturen, werkgroepen Kerk en Samenleving en andere 

diaconale werkgroepen, welke naam zij ook dragen zijn deze 13 

projecten een bron van inspiratie, die er toe kunnen leiden om nieuwe of 

andere keuzes te maken in hun activiteiten.

Van harte wenst de jury allen, die op welke manier bij Caritas en Diaconie 

betrokken zijn toe,

dat zij hun activiteiten met vele anderen en het diaconale gezicht van de 
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kerk van Breda hier en elders tonen.

Namen juryleden:

Diaken W. Tobé, Caritasfunctionaris Bisdom Breda, voorzitter zonder 

stemrecht

Dhr. drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning in de provincie 

Zeeland

Dhr. A. Huijsmans (zorgondernemer van Thomashuis Oudenbosch)

Diaken A.I.J. Keetelaar (parochies De Bron en Onze Lieve Vrouw in het 

Woud)

mw. M. Stroop (vertegenwoordiger Sant'Egidio Roosendaal, prijswinnaar 

Antoniusprijs 2014)

mw. drs. N.M.G.J. Weinberg-Schyns (programmacoördinator Sint 

Franciscuscentrum)
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Dongen

Arm in Arm

Doelstelling

Arm in Arm is een oecumenische werkgroep van alle kerken in Dongen en 's-Gravenmoer, 

die al ruim twintig jaar strijdt tegen armoede in de gemeente. Samen met sociale partners 

en een netwerk van sponsors komt Arm in Arm op voor mensen in kwetsbare situaties.

Succesformule 

Jaarlijks worden honderden mensen geholpen met giften, renteloze leningen en 

kerstpakketten en kunnen een aantal van de minst daadkrachtige gezinnen toch op 

vakantie. Arm in Arm wijst de weg naar lokale hulpinstanties en geeft daar loketbegeleiding. 

Dat verlaagt de drempel voor hulpvraag en voorkomt veel bureaucratie. Het verbinden van 

ruim twintig professionele en vrijwillige organisaties in onderlinge samenwerking bevordert 

het inzicht in de Sociale Kaart. Politieke inzet heeft al geleid tot een nieuwe gemeentelijke 

nota armoedebeleid en een nieuw protocol voor snellere behandeling van aanvragen en 

bezwaarschriften.

“Elk mens verdient een menswaardige manier van leven.”

Contactgegevens

Arm in Arm

Noorderlaan 101

5102 BB Dongen

info@arminarmdongen.nl

Voorgedragen door

Parochiële Caritasinstelling Dongen

7

mailto:info@arminarmdongen.nl


Etten-Leur

Sociaal Taal

Doelstelling

Sociaal Taal is een initiatief van Parochie Heilige Maria te Etten-Leur en biedt gratis 

taallessen en gelegenheden tot kennismaking met de Nederlandse cultuur. Gemiddeld gaat 

het om een groep van negentig nieuwe Nederlanders, waarvan het grootste gedeelte 

vluchteling is.

Succesformule

‘Volharding door toegewijde mensen’ en ‘samenwerking met derden’ worden als 

belangrijkste elementen genoemd voor het succes van Sociaal Taal. De H. Mariaparochie is 

dankbaar voor een uitgebreid netwerk aan betrokken mensen en organisaties. Zo dragen 

Gemeente Etten-Leur, Werkplein West-Brabant, Taalhuis van de Nobelaer en tientallen 

vrijwilligers hun steentje bij om de nieuwe Nederlanders op weg te helpen in de 

samenleving. Naast klassikale taallessen is ook zingen een gebruikte lesvorm. Het 

onthouden van woorden en hun betekenis gaat beter met zingen.

“De wijze waarop Sociaal Taal tot stand gekomen is, kan zo door enthousiaste mensen 

worden overgenomen.”

Contactgegevens

Sociaal Taal

Edward Poppelaan 12a

4872 XE Etten-Leur

Voorgedragen door:

Parochiële Caritasinstelling H. Mariaparochie, Etten-Leur
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Geertruidenberg

Help the Life

Doelstelling

Ruud Boelaars zet zich al vijftien jaar in om geld in te zamelen voor het tehuis voor 

gehandicapte kinderen in Tirana, Albanië, opgericht door Bashkim Seiti, die hij kent uit de 

tijd dat hij in Nederland woonde.

Succesformule

Ruud Boelaars komt sinds 1996 in Albanië om scholen te helpen aan benodigde materialen. 

De laatste vijftien jaar werkt hij samen met Bashkim Seiti in zijn dagopvang die hij als 

vrijwilliger begon. Bashkim heeft een aantal jaar in Nederland gewoond met zijn eigen 

gehandicapte dochter en hier geleerd dat het lot van gehandicapten beter kan zijn dan de 

situatie in Tirana tot dan toe. Dankzij de hulp van de Nederlandse stichting ICCO in Utrecht 

kon hij zijn opvang voor gehandicapte kinderen professionaliseren. Toen Albanië tien jaar 

geleden aspirant-lid van de EU werd, stopte ICCO, die zich alleen op derde-wereldlanden 

richt. Maar hulp bleef nodig en in samenwerking met de kerken uit Geertruidenberg richtte 

Boelaars een stichting op om de sponsoring van Help the Life voort te zetten. Met € 65.000,- 

verzameld is drie kwart van het tehuis af. Voor salarissen en transport blijft ook meer geld 

nodig, omdat de Albanese overheid niet investeert. Dus blijft Boelaars geld en goederen 

inzamelen.

 

“Onze zorg voor gehandicapte kinderen is op een Europees niveau gekomen, terwijl de 

oude tehuizen die de regering wel van salaris voorziet, vele malen slechter staan 

aangeschreven.”

Contactgegevens

E-mail: geertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

Voorgedragen door

Diaconie Parochiekern Geertruidenberg

9



Gilze

Een bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen

Doelstelling

De actie “Een bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen” ging in 2012 van start. De 

werkgroep Gilze van de Caritas Alphen-Gilze bezorgt boeketjes aan mensen die het moeilijk 

hebben of een bedankje verdienen en neemt de tijd voor een praatje.

Succesformule

In de Mollebosviering vindt er altijd een collecte plaats. Bij het nadenken over een goede 

bestemming is deze actie ontstaan. De Mollebosviering is een woord en communieviering, 

buiten of in een tent op de laatste dag van het Mollebosfeest. Momenteel is de viering op 

tweede Pinksterdag, eerder was het de zondag na Hemelvaart. Het is een kleinschalig 

project, gemakkelijk uit te voeren en de ontvangers stellen het zeer op prijs, niet alleen het 

bloemetje, maar nog meer de aandacht uit een onverwachte hoek. De boeketjes zijn 

bestemd voor mensen die een moeilijke tijd meemaken of hebben gehad. Of juist iemand 

die een bedankje verdient, die klaar staat om anderen te helpen. Iedereen die genomineerd 

wordt, krijgt een boeketje.

“Gilse mensen dragen de namen aan, wij gaan niet beoordelen. Als iemand vindt dat 

iemand dat bloemetje verdient, dan is dat voldoende.”

Contactgegevens

Caritas regio Alphen –Gilze

E-mail: info@parochiegilze.nl

Voorgedragen door

Werkgroep Mollebosviering, Gilze
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Lage Zwaluwe

Eeterij De Pastorij

Doelstelling

Vanaf oktober 2007 biedt Eeterij De Pastorie, in het voormalige kerkgebouw aan het 

Plantsoen, iedere donderdag een gevarieerd, warm drie-gangenmenu aan met verse 

groenten tegen de kostprijs van € 5,- p.p. De doelgroep zijn senioren in Lage Zwaluwe (65+), 

die hun partner hebben verloren of om andere redenen alleenstaand zijn, ongeacht 

religieuze of politieke voorkeur.

Succesformule

Wekelijks gaat het om ongeveer 25 deelnemers, voor wie Eeterij de Pastorij een van de 

enige sociale gelegenheden of warme maaltijden van de week biedt. De bijeenkomsten 

worden voorbereid door zo'n vijftien vrijwilligers, waarvan er elke week vier ingeroosterd 

staan: twee voor culinaire en twee voor ondersteundende en luisterende taken. Feestdagen 

krijgen extra invulling, met de beperkte middelen voorhanden. Aan de aanschaf van 

keukengerei gaan spaaracties vooraf. Eens per jaar is een extra activiteit voor alle 

vrijwilligers en gasten, zoals een barbecue of mobiele pannenkoekenbakker.

“Bij Eeterij de Pastorij leggen we de nadruk op regelmaat, betaalbaarheid, gezondheid en 

gezelligheid. Diverse wethouders en ook de burgemeester van Drimmelen zijn op bezoek 

geweest.”

Contactgegevens

Eeterij De Pastorij

E-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu

Voorgedragen door

Bestuur Immanuelparochie en de parochiekerncommissie van cluster Oost
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Prinsenbeek

Werkgroep Ouderenpastoraat

Doelstelling

Door het aanbieden van gezamenlijke activiteiten, zoals bedevaarten, boottochten, muziek- 

en meditatiemiddagen of amusement met de bewoners van lokale woonzorgcentra, geeft 

de werkgroep Ouderenpastoraat aandacht aan hen die in alleen of minder mobiel zijn. 

Succesformule

Ouderen leren elkaar kennen en bouwen een vertrouwensband op die hen uit hun 

isolement laat komen. Een uitgesproken kans om als kerk naar buiten te treden! In de 

vakantietijd krijgen ouderen vaak minder bezoek. Daarom zet de werkgroep vrijwilligers in 

om dan nog een extra middag uit te gaan voor een verrassingstocht, langs plekken vol 

herinneringen. Alle activiteiten worden ondersteund met lyers en publicaties in lokale 

media. Van de uitstapjes wordt er regelmatig een verslag geplaatst in het gezamenlijke 

parochieblad Lieve Hemel. 

“Voor de vrijwilligers van de werkgroep Ouderenpastoraat is het overduidelijk dat het werk 

vrijwillig is maar niet vrijblijvend. Het aantal ouderen neemt toe, helaas ook veel daarvan 

die niet meer in staat zijn op eigen gelegenheid op zondag naar de kerk te gaan.”

Contactgegevens

Werkgroep Ouderenpastoraat

E-mail: secretariaat@parochieprinsenbeek.nl

Voorgedragen door

Samenwerkingsverband parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek en de 

Nazarethparochie te Breda
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Raamsdonk

De Ontmoeting

Doelstelling

In 2015 begon een aantal vrijwilligers met een kleinschalige vorm van ontmoeting en 

zinvolle dagbesteding voor senioren op dinsdag en vrijdag in de voormalige bibliotheek in 

Raamsdonk.

Succesformule

De ontmoeting organiseert deze activiteiten voor zelfstandig wonende ouderen die andere 

ouderen willen ontmoeten in een huiselijke sfeer. Zo kunnen ouderen zolang mogelijk thuis 

blijven wonen. Het initiatief ondersteunt zelfstandigheid en voorkomt sociaal isolement. 

Tegelijkertijd betekent het een ontlasting voor mantelzorgers. Er worden creatieve, 

spelende en sportieve activiteiten aangeboden voor ouderen die behoefte hebben om 

actief of sociaal te blijven.

“Het is een ontmoetingsplek die bedoeld is voor iedereen die daar behoefte aan heeft, of u 

nu wat ouder bent, wat jonger, alleenstaand of samen, als u zich eenzaam voelt of niet 

meer goed uit de voeten kunt, als u zin heeft om actief te zijn of gezamenlijk wil koie of 

thee drinken of lunchen, maar ook als u gewoon gezellig wilt komen kletsen.”

Contactgegevens

De Ontmoeting

E-mail: de.ontmoeting.raamsdonk@gmail.com

Facebook: De Ontmoeting, inloop voor senioren 

Voorgedragen door

Sint Elisabethparochie, parochiekern Raamsdonk
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Raamsdonk

Levensmanden voor (zorg)instellingen

Doelstelling

In 2016, het jaar van Barmhartigheid, werd tijdens het overleg van het pastoraal team het 

idee geboren om tijdens de kerkelijke viering van het Elisabethfeest een bijzondere 

diaconale vorm te geven aan de oferande. Iedere werkgroep diaconie/ Kerk & Samenleving 

uit alle zes de parochiekernen maakte daartoe een levensmand voor een van de 

(zorg)instellingen in de eigen parochiekern.

Succesformule

De inhoud van de zeven levensmanden is aangepast op de behoeften van de diverse lokale 

zorginstellingen. Vooral knutsel- en hobbymaterialen waren zeer gewenst, omdat door 

bezuinigingen daarvoor vaak geen ruimte meer is in het budget. De werkgroep verzamelde 

de materialen door oproepen in de parochiekernen en bezorgde de creatieve 

levensmanden vervolgens bij de dankbare ontvangers in de week na het Elisabethfeest. 

Hun enthousiasme was zo groot dat ook vorig jaar weer nuttig gevulde levensmanden zijn 

uitgedeeld aan andere doelen, zoals de zorgboerderij en de hobbyclub voor mensen met 

verstandelijke beperking.

“Ontroerend om te zien hoe een klein gebaar vanuit de parochiekernen zoveel vreugde bij 

de ontvangers kan geven.”

Contactgegevens

Levensmanden voor (zorg)instellingen

E-mail: caritas@sintelisabethparochie.nl

Voorgedragen door Parochiële Caritasinstelling Sint Elisabethparochie, Raamsdonk
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Rijen

Uw oude iets voor het goede doel

Doelstelling

Veel bewoners van het Asielzoekerscentrum (AZC) in de gemeente Gilze en Rijen zijn

daar lange tijd en willen graag zelfstandig een en ander kunnen regelen. Vervoer is

daarvoor een vereiste. Bewoners van het AZC in Gilze moeten voor inkopen naar Gilze en

voor administratieve zaken naar het gemeentehuis in Rijen. Daarvoor rijden speciale

bussen, maar per iets gaan zou nog beter zijn!

Succesformule

De werkgroep Diaconie vroeg aan bewoners van Rijen hun oude iets in te leveren voor

gebruik op het AZC. Maar oude ietsen vragen ook het nodige onderhoud. Het project kreeg 

daarmee een tweeledig doel: de ietsen waren bedoeld om te gebruiken, maar men kon 

ook leren om ietsen op te knappen. De actie werd gekoppeld aan Sams kledingactie, die 

tweemaal per jaar huis-aan-huis een folder bezorgt, waarin deze keer naast kleding om 

oude ietsen werd gevraagd.

“Het resultaat overtrof de stoutste verwachting. Mensen kwamen op de iets met een

zak kleding en lieten kleding en iets staan. Liefst drie ton kleding en 145 ietsen zijn 

afgegeven. Activiteiten waarbij mensen iets kunnen betekenen voor anderen, spreken aan.”

Contactgegevens

Werkgroep Diaconie Parochie Heilige Geest te Rijen, Hulten en Molenschot

E-mail: diaconie-caritas@parochieheiligegeest.nl

Facebook: Parochie Heilige Geest

Voorgedragen door Werkgroep Diaconie Parochie Heilige Geest

15



Steenbergen

Egidiusgroep 

Doelstelling

Sinds twaalf jaar zet de Egidiusgroep Steenbergen zich in voor hen “die met Kerstmis niets 

hebben”, geïnspireerd door het voorbeeld van de Egidiusgroep in Antwerpen en in 

samenwerking met de  Protestantse Gemeenschap Vossemeer / Halsteren.

Succesformule

Ieder jaar nodigt de Egidiusgroep ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en bewoners 

van verzorgingshuizen uit om samen tweede kerstdag te vieren. In gemeenschapshuis De 

Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer houden ze een kerstviering en genieten ze samen een 

maaltijd en andere kerstactiviteiten. Zo zijn vele mensen die Kerstmis anders eenzaam 

zouden doorbrengen bij elkaar, dankzij de hulp van vrijwilligers en sponsors die het 

programma en het vervoer mogelijk maken.

“Het thema daarbij was dan ook: mensen uit te nodigen die tweede kerstdag

niets hebben. Sommigen moesten in het begin echt overtuigend worden uitgenodigd,

een taak waarvoor de heer Baselier zich meer dan bijzonder inspande.”

Contactgegevens

Egidiusgroep Steenbergen

E-mail: par.secretariaat@sintannaparochie.com

Voorgedragen door

Parochiële Caritasinstelling Sint-Annaparochie, Steenbergen
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Zeeland

Adventsactie

Doelstelling

De Adventsactie brengt geld bij elkaar voor de kwetsbare mens, in dit project de 

straatkinderen van Kigali in Rwanda. De actie wordt georganiseerd door 

vertegenwoordigers van acht parochies / caritaskernen (Zierikzee en Haamstede, Goes, 

Heinkenszand, ‘s Heerenhoek, Kwadendamme, Ovezande, Lewedorp en Hansweert).

Succesformule

Door de afstanden en de verschillende culturen is samenwerken in Zeeland een uitdaging. 

In dit project, dat sinds 2016 loopt, is dat voor het eerst goed gelukt, bovendien met 

jongeren en ouderen samen. Door op de grote, commerciële kerstmarkten  in Goes en 

Zierikzee over het geloof te praten, treedt de parochie naar buiten. Dat gebeurde via 

posters, dvd-presentatie, de kerkelijke kerststal, muziek en Afrikaanse doeken. Simpele 

symbolen, zoals een kaarsje opsteken en een wens op een kartonnen kerstbal schrijven 

waren populair tegen een donatie van een euro. Het positieve resultaat was veel 

belangstelling voor de de kerk als organisatie met een sociale opdracht en duizenden 

euro's voor de straatkinderen in Kigali, Rwanda.

“We willen groot denken en klein doen.”

Contactgegevens

Caritas Pater Damiaan Parochie

E-mail: caritaspaterdamiaan@gmail.com

Voorgedragen door

Parochiële Caritasinstelling Pater Damiaan Parochie, Zeeland
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Zeeuws-Vlaanderen

Werkgroep Vastenactie

Doelstelling

Al sinds de jaren zeventig – lang voordat de huidige Elisabeth-parochie in de Kanaalzone 

van Zeeuws-Vlaanderen door fusie tot stand kwam – organiseert een enthousiaste groep 

vrijwilligers de parochie-brede Vastenactie, waarbij ook het basisonderwijs is betrokken.

Succesformule

De efectiviteit van de werkgroep ligt in een combinatie van traditionele methoden, zoals 

verkoopacties en de tweedehands kledingwinkel in Sas van Gent, met vernieuwende 

activiteiten, zoals een beneietconcert door jongeren, oecumenische vesperdiensten en 

ontmoetingsmaaltijden. Jaarlijks kiest de werkgroep een goed doel waarbij mensen uit 

Zeeuws-Vlaanderen nauw betrokken zijn, zoals de laatste jaren de Stichting Medisch Werk 

Mumbai, opgericht door de familie Van der Bilt uit Sluiskil. De werkgroep heeft veel 

aandacht voor PR en publiciteit, zowel met eigen materiaal als in lokale media.

 

“Met een diversiteit van zaken en met meer dan zestig vrijwilligers weet deze groep een 

behoorlijk bedrag bij elkaar te krijgen en een impuls te geven aan vele parochianen om de 

problematiek van mensen uit het Zuiden ter harte te nemen.”

Contactgegevens

PCI Elisabeth-parochie

E-mail: bureau@eparochie.nl

Voorgedragen door

Parochiële Caritasinstelling Elisabeth-parochie Terneuzen. (Foto: Peter Braakmann)
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Zegge

Bijzonder monument

Doelstelling

Sinds april heeft het kerkhof van de Maria Boodschapkerk te Zegge een momument om 

ongedoopt overleden kinderen te gedenken, die geen duidelijke begraafplaats hebben.

Succesformule

Kostersechtpaar Toos en Kees van der Veeken zamelden al eerder geld in voor 

parochieprojecten. Nu hebben ze door de verkoop van vogelhuisjes en zelfgemaakte 

kaarsen (van gerecyclede kaarsstompjes uit bedevaartsoord Zegge) een een nieuw initiatief 

mogelijk gemaakt. Ouders die eerder geen speciieke plaats hadden om te rouwen, kunnen 

nu hun kaarsjes of memorabilia plaatsen bij het monument op het speciaal daarvoor 

ingerichte pleintje aan het begin van het kerkhof. Het monument voor ongedoopt 

overleden kinderen is vervaardigd door kunstenaar Cor van Oosterhout en geïnspireerd 

door een voorbeeld dat twaalf jaar geleden werd opgericht op een kerkhof in Waalwijk.

“Toos, die werkzaam is geweest in de ouderenzorg, heeft in die zorg vaak van ouderen 

verhalen over dit onderwerp gehoord en was daar altijd erg door geraakt.”

Contactgegevens

Maria Boodschapkerk

E-mail: pk.zegge@sintfranciscusparochie.nl

Voorgedragen door

Diaken Jan van Steenoven
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