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Dankwoordje bestuur PU Dongen-Rijen
bij uitreiking Antoniusprijs aan Arm in Arm Dongen

”Heb uw naasten lief…..”
Als mensen tegen mij zeggen: Wat doe jij bij de parochie? Er zit toch bijna
niemand meer in de kerk dan geef ik hen gelijk, al is en blijft samen vieren van
belang. Maar ik geef ook steeds aan dat ze door de week eens moeten komen
kijken in het parochiecentrum en in de kerk. Onze vrijwilligers, hier in Dongen
meer dan 320 zijn volop actief. Sommigen van hen dagelijks en anderen
wekelijks bezig met de meest uiteenlopende werkzaamheden. Geen enkele van
die werkzaamheden is belangrijker dan de andere. Samen vormen zij hier in
onze parochie een geoliede machine waar wij ook samen trots op zijn.
Toch zijn er groepen die extra opvallen en dat is deze keer de oecumenische
werkgroep Arm in Arm, een werkgroep van alle kerken in Dongen en
’s-Gravenmoer met hun leuze:

“Elk mens verdient een menswaardige manier van leven.”

De prijs, vandaag hier in de St. Laurentiuskerk namens de bisschop uitgereikt
door Diaken Wim Tobé, was op voordracht van de Parochiële Caritasinstelling
Dongen.
Ik kom u vandaag dan ook met gepaste trots een verbale feesttaart bezorgen:
mooie woorden voor prachtige mensen. Mensen die heel goed hebben begrepen
dat je ervoor je naasten moet zijn. Daarbij alle vooroordelen achter zich latend
helpen zij iedereen die steun nodig heeft, zij die gebrek hebben. Meer dan 20
jaar werkt deze groep aan het bestrijden van de armoedeproblematiek in de
gemeente Dongen, samen met een aantal sociale partners, waaronder de
gemeente. De kerstpakkettenactie is een zichtbaar voorbeeld maar een groot
deel van hun hulp is niet zo zichtbaar. Arm in Arm helpt behoeftige mensen de
weg te vinden naar verschillende instanties die hulp kunnen bieden. Door het
verbinden van professionele en vrijwillige organisaties is er veel inzicht gekomen
in de plekken waar problematieken zich voordoen. Dat heeft geleid tot nieuw
gemeentelijk armoedebeleid en een nieuw protocol voor snellere behandeling van
aanvragen en bezwaarschriften. Aan allen die zich hiervoor hebben ingezet veel
dank.
Er waren meer kanshebbers voor deze prijs maar natuurlijk kan er maar één
groep winnen. Wij weten allemaal dat alle vrijwilligers die zich inzetten binnen
ons bisdom, veel goed werk doen op welk niveau dan ook en zo onze naasten
helpen. Moge zij zich blijvend gesteund voelen door ons allen in naam van God.
Ik nodig u nu van harte uit om samen na deze viering met de prijswinnaars
koffie en thee te drinken, hen te feliciteren en weer even bij te praten.
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