
DIACONALE ZONDAG GROOT SUCCES 
 
De viering van zondag 3 november j.l. stond in het teken van de jaarlijkse Diaconale zondag. De diaconie 

is gericht op zorg voor de medemens. Het wordt door de kerk van ouds als zo belangrijk gezien, dat er 

een aparte functionaris voor was, de diaken. Deze had armenzorg als belangrijke taak. Nu ligt het accent 

van een diaken meer op zielzorg. 

 

Inmiddels is het een traditie om elk jaar de opbrengsten van de diaconale zondag te 

gebruiken voor een goed doel. Na de viering gingen vele kerkgangers met diaken Henk 

Schrader naar de Witte Burcht waar de koffie al klaar stond. En niet alleen koffie. De 

bakgroep had gezorgd voor een keur aan zelfgemaakte heerlijke taarten.  

Na de koffie met het gebak werd een drankje geschonken en begon een loterij. De 

loten gingen snel van de hand. Daar zorgden enkele van onze jonge parochianen voor, 

die met veel enthousiasme de loten wisten te verkopen. Zij hielpen ook onze parochie 

coördinator Henny Hin met het trekken van de loten en het uitdelen van de prijzen. 

Evenals voorgaande jaren stond ook nu de biljarttafel vol met leuke prijzen, 

uiteenlopend van een pakket vogelvoer en planten tot een speelgoedbeer van 

supergroot formaat. Als laatste prijs werd als verrassing net voor de laatste trekking 

een taart ingebracht. 

 

De opbrengst van de diaconale zondag (zowel de collecte in de kerk, 

als van de loterij) was dit jaar €518,85 en is bestemd voor de 

aankoop van Sinterklaascadeautjes voor kinderen van de 

Voedselbank. Caritas beloofde om de  opbrengst nog te verdubbelen. 

Vanaf deze plaats wil het parochiebestuur iedereen bedanken die een 

bijdrage aan deze actie hebben geleverd: de schenkers van de prijzen 

voor de loterij, onze jongeren voor hun medewerking, de leden van 

de bakgroep, de mensen die de koffie en drankjes verzorgden en 

uiteraard allen die met hun bijdragen in de kerk en/of de loterij 

geholpen hebben de actie te doen slagen. 

 


