
Dankwoord ontvangst Antoniusprijs   3 februari  2019                                                        

door Harrie Broeders voorzitter Arm in Arm. 

 

Beste aanwezigen. Wij , de oecumenische werkgroep Arm in Arm , zijn zeer 

vereerd met deze prijs. Het is een aanmoediging en bemoediging voor ons als 

werkgroep en alle andere vrijwilligers  van de Parochie Dongen, Klein Dongen -

Vaart en alle vrijwilligers van de andere kerken in Dongen en ’s Gravenmoer 

voor al het werk dat deze vrijwilligers door de  jaren heen voor  alle inwoners in 

onze gemeente hebben gedaan en doen. 

Arm in Arm is  in 1997 opgericht door zeer betrokken vrijwilligers van de  

Katholieke Kerk Dongen samen met vrijwilligers van de Protestantse Kerk 

Dongen-Rijen omdat het steeds meer zichtbaar werd dat er gezinnen en 

kinderen in onze directe omgeving in de financiële problemen kwamen en 

hierdoor onvoldoende en op een goede manier konden deelnemen aan de 

dagelijkse samenleving hier in Dongen. 

In de loop der jaren zijn de Christelijk gereformeerde Kerk , Gereformeerde 

Kerk en Hervormde Gemeente allen uit ’s Gravenmoer en de Evangelische 

Gemeente Hoop uit Dongen deel gaan nemen aan de werkgroep. Zie hier een 

bundeling van krachten uit onze samenleving voor onze samenleving  voor alle 

inwoners van Dongen, kerkelijk en niet-kerkelijk, die een beroep kunnen en 

mogen doen op de hulp die wij als werkgroep geven. En wij zien dat het nodig 

is en het zal zeker in de toekomst helaas nodig blijven. 

Er wordt veel beleid gemaakt en geschreven om armoede in ons land en in 

onze gemeente te verzachten. De cijfers geven helaas aan dat terugdringen op 

deze manier geen gemakkelijke opgave is.  Hoe dan wel ?  Het feit dat wij als 

werkgroep bij ieder beroep dat op ons wordt gedaan,  altijd een huisbezoek 

afleggen draagt hier wellicht toe bij. Dat is wat wij ervaren. 

De kracht van onze werkgroep is: 

Je moet het niet zeggen maar doen. 

Er is nog veel werk te doen voor ons als vrijwilligers maar de dankbaarheid is 

groot wanneer wij een inwoner van Dongen of ‘s Gravenmoer hebben kunnen 

helpen. 

Dat  geeft ons de kracht om de komende jaren door te gaan. Het is en blijft 

nodig ook in onze gemeente Dongen. 


