HULPDIENST DIAKONIE VEGHEL
Burg. De Kuijperlaan 1, 5461 AA Veghel
Tel. 0413 35 22 32
e-mail: diakonie@parochiesveghel.nl
Bankrekening: NL81 RABO 0163 3306 89 (Hulpdienst Diakonie Veghel) of
NL86 RABO 0106 3749 15 (Werkgroep Caritas)

De Hulpdienst Diakonie Veghel is een project van nabije en kleine hulp aan mensen door vrijwilligers. De hulp wordt gegeven aan alle
mensen van welk geloof of ras of kleur of status dan ook. De Hulpdienst Diakonie Veghel wordt georganiseerd vanuit de kerken van Veghel.

JAARVERSLAG 2018
De zeven werken van barmhartigheid:

de hongerigen te eten geven
de dorstigen te drinken geven
de naakten kleden
de doden begraven
de vreemdelingen opnemen
de zieken bezoeken
de gevangenen bezoeken

Wij leven van elkaars barmhartigheid.

Inleiding
De Hulpdienst Diakonie Veghel is een project van nabije en kleine hulp aan mensen door vrijwilligers,
georganiseerd vanuit de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Franciscus en de Protestantse
Gemeente Veghel (PKN). Wij geven hulp aan alle inwoners van de voormalige gemeente Veghel die
zijn aangewezen op de hulp van anderen, maar geen beroep kunnen doen op familie, buren,
kennissen, professionele of bedrijfsmatige hulpverlening. Hulp verlenen wij in de vorm van:
• Een luisterend oor:
o Telefoondienst;
o Ziekenbezoek;
o Pastoraal bezoek;
o Gezelschapsbezoek;
o Kleine, niet structurele thuishulp;
• Een helpende hand:
o Klusjes in en om het huis;
o Tuinonderhoud;
o Formulieren invullen;
o Boodschappen doen;
o Autovervoer;
o Geld inzamelen voor projecten in het buitenland, waar de nood hoog is.
Onze hulp is vergelijkbaar met de vroeger zo bekende burenhulp. Wij maken geen onderscheid op
grond van geloof, ras, kleur of status en passen als organisatie dan ook erg goed in de moderne
participatiemaatschappij.
De activiteiten van de Hulpdienst Diakonie Veghel zijn verdeeld over een aantal werkgroepen:
1. Telefoondienst;
2. Caritas;
3. Vervoersdienst;
4. Klussendienst;
5. Bezoekdienst (gezelschap, ziekenbezoek, rouwbezoek);
6. Steunpunt Rouw;
7. Maatjesproject (lichamelijk gehandicapte jongeren en ouderen);
8. MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede);
9. M25 (diaconie door jongeren tussen 12 en 18 jaar).
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Binnen de Hulpdienst Diakonie Veghel zijn circa 160 vrijwilligers actief.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid, dat gebaseerd is op de prioriteitenstelling
uit het KCW-rapport ‘De daad bij het woord’1, ligt bij de Stuurgroep. Tot mei 2018 bestond deze uit
vertegenwoordigers van de deelnemende geloofsgemeenschappen en de voorzitters/coördinatoren
van de diverse werkgroepen. Niet alle geloofsgemeenschappen van de Franciscus parochie waren
vertegenwoordigd en sommige werkgroepen hadden twee vertegenwoordigers in de Stuurgroep.
Om in de structuur van de Stuurgroep meer te laten zien dat Hulpdienst Diakonie Veghel
parochiebreed werkt, is de structuur aangepast. De nieuwe structuur is weergegeven in het
onderstaande organogram.

Stuurgroep
Dagelijks Bestuur

Telefoondienst

Caritas

Vervoersdienst

Bezoekdienst

Steunpunt Rouw

Maatjesproject

MOV

M25

Klussendienst

Hierbij gaan we uit van deze uitgangspunten:
1. De stuurgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van de werkgroepen en de leden van het
Dagelijks Bestuur;
2. Alle gelijksoortige diaconale werkgroepen uit de geloofsgemeenschappen hebben één centrale
vertegenwoordiger in de stuurgroep. Zo is er bijvoorbeeld maar 1 vertegenwoordiger voor alle
bezoekgroepen;
3. De vertegenwoordiger van een werkgroep vertegenwoordigt alle gelijksoortige werkgroepen van
de geloofsgemeenschappen. De vertegenwoordiger zal een goed contact moeten onderhouden
met de werkgroepen in de geloofsgemeenschappen en deze waar nodig faciliteren. Hij of zij is de
intermediair tussen de HDV en die werkgroepen en ziet erop toe dat men gebruik kan maken van
elkaars expertise;
4. De organisatievorm van de werkgroepen moet ruimte bieden voor eigenheid van de
geloofsgemeenschappen.
De dagelijkse leiding ligt bij het dagelijks bestuur (DB) dat is aangewezen door de Stuurgroep. Het DB
bestaat uit de voorzitter, de secretaris/penningmeester, een vertegenwoordiger van de parochie H.
Franciscus en een vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente Veghel. Het DB onderhoudt
interne contacten middels de bijeenkomsten van de stuurgroep en rechtstreekse contacten met de
voorzitters en/of coördinatoren van de werkgroepen. De voorzitter en/of secretaris/penningmeester
woont de vergaderingen van de werkgroep Caritas bij en de secretaris de bijeenkomsten van de
werkgroep Telefoondienst. Bijeenkomsten van de overige werkgroepen worden, als nodig, ad hoc
bijgewoond. Het DB gebruikt de pastoraatsgroep van de parochie H. Franciscus als klankbord. De
leden van de pastoraatsgroep zijn, vanwege hun directe contacten met de geloofsgemeenschappen,
de ideale promotors van de Hulpdienst Diakonie Franciscus. Zij kunnen in de
geloofsgemeenschappen wijzen op het bestaan van de Hulpdienst en welke diensten die kan leveren.
Zij kunnen ook vragen vanuit de geloofsgemeenschappen neerleggen bij het DB.
De stuurgroep bestaat uit het DB en de vertegenwoordigers van de werkgroepen (1 persoon per
werkgroep). De stuurgroep komt 2 keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de
1

T. Ansems: ‘De daad bij het woord: onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor diakonaal werk in
Veghel’. Den Bosch, Katholiek Centrum Welzijnsbehartiging, januari 2004.
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activiteiten van de verschillende werkgroepen uitgewisseld, wordt er expertise ingeroepen en
geleverd en komen werkgroep overstijgende activiteiten, zoals het werven van vrijwilligers, aan bod.
Samenstelling Stuurgroep en vertegenwoordigingen tot en met april 2018:
Dagelijks bestuur
: Hr. Pieter van Dieperbeek, voorzitter;
Hr. Jos Vossen, secretaris/penningmeester;
Hr. Niek Müller, lid namens de PKN;
Mw. Hennie van Hattum, lid namens parochie H. Franciscus;
Namens de geloofsgemeenschappen :
Geloofsgemeenschap H. Hart – : Mw. Marij van de Mosselaer;
H. Johannes
Hr. Theo van de Crommert;
Namens de werkgroepen:
Telefoondienst
Caritas
Bezoekdienst

Klussen- en Vervoersdienst
Maatjesproject
Steunpunt Rouw
M25
MOV

: Hr. Frans Staps, voorzitter/coördinator;
: Ds. Andries Plaatzer, voorzitter;
Hr. Piet de Schouwer, coördinator;
: Mw. Marie-Thérèse Clauwens, coördinator gezelschap- en
rouwbezoek geloofsgemeenschap H. Lambertus Veghel;
Mw. Marie-Jeanette Moïze de Chateleux, coördinator
ziekenbezoek geloofsgemeenschap H. Lambertus Veghel;
: Hr. Martien van Ganzewinkel, coördinator;
: Mw. Marie-Thérèse Clauwens, coördinator;
: Mw. Riek van Stratum, coördinator;
: Mw. Marie-José Keurlings, coördinator;
: Hr. Frits Sanders, secretaris.

Samenstelling Stuurgroep en vertegenwoordigingen vanaf mei 2018:
Dagelijks bestuur
: Hr. Pieter van Dieperbeek, voorzitter;
Hr. Jos Vossen, secretaris/penningmeester;
Hr. Niek Müller, lid namens de PKN;
Mw. Hennie van Hattum, lid namens parochie H. Franciscus;
Namens de werkgroepen:
Telefoondienst
Caritas
Bezoekdienst
Klussen- en Vervoersdienst
Maatjesproject
Steunpunt Rouw
M25
MOV

:
:
:
:
:
:
:
:

Hr. Frans Staps, voorzitter/coördinator;
Ds. Andries Plaatzer, voorzitter;
Mw. Marie-Jeanette Moïze de Chateleux, coördinator;
Hr. Martien van Ganzewinkel, coördinator;
Mw. Marie-Thérèse Clauwens, coördinator;
Mw. Riek van Stratum, coördinator;
Mw. Marie-José Keurlings, coördinator;
Hr. Frits Sanders, secretaris.

Het DB onderhoudt externe contacten en vertegenwoordigt de Hulpdienst Diakonie Veghel in de
volgende organisaties:
• Platform Informele Zorg
: Hr. Pieter van Dieperbeek, Hr. Jos Vossen;
• Werk in Uitvoering (Stichting de Vonk)
: Hr. Jos Vossen;
• Deelnemersraad PieterBrueghelHuis
: Hr. Pieter van Dieperbeek;
• Dementievriendelijke gemeente
: Hr. Pieter van Dieperbeek;
• Samenwerking op het gebied van vrijwilligersvragen : Hr. Jos Vossen.
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Verder bereidt het DB de bijeenkomsten van de stuurgroep voor en organiseert het de jaarlijkse
avond voor de vrijwilligers van alle diaconale werkgroepen en verzorgt de secretaris/penningmeester
het jaarverslag.
Activiteiten van de Stuurgroep in 2018
• De stuurgroep kwam bijeen op 30 januari, 10 april en 9 oktober;
• Het DB op 28 maart en 9 mei;
• Wijzigen structuur Stuurgroep;
• Werven nieuwe vrijwilligers;
• Kerstpakkettenactie evaluatie 2017, voorbereiding en uitvoering 2018;
• Jaarlijkse avond voor alle vrijwilligers van de Hulpdienst Diakonie Veghel;
• Aanvraag subsidie gemeente Meierijstad.
Publiciteit, communicatie en werving
• Wij zijn centraal bereikbaar via telefoon 0413-352232 (op werkdagen van 09:00 uur tot 11:00 uur
en alle dagen van 19:00 uur tot 21:00 uur), de website www.parochiesveghel.nl/diakonie.htm en
het e-mailadres diakonie@parochiesveghel.nl;
• Wij informeren het bestuur van de parochie H. Franciscus, de kerkenraad van de Protestantse
gemeente via hun vertegenwoordiger in de Stuurgroep en door toezending van het jaarverslag;
• De voorzitters/coördinatoren van de werkgroepen informeren de werkgroepleden tijdens hun
overleg over de bijeenkomsten van de stuurgroep;
• De activiteiten van de werkgroepen zijn een vast agendapunt in de bijeenkomsten van de
Stuurgroep;
• Wij verspreiden onze folders via onze vrijwilligers, ONS welzijn en andere
vrijwilligersorganisaties;
• Wij sturen ons jaarverslag naar de kerken, vrijwilligers en naar relevante organisaties, instellingen
en persoonlijke adressen;
• De Hulpdienst wordt vermeld in de gemeentegids, de ouderenwijzer van ONS welzijn en de
Sociale Kaart van de gemeente;
• In het parochieblad is een vaste plek voor nieuws van, werkgroepen van, de Hulpdienst;
• Wij werven vrijwilligers met vacatures op de website ONS welzijn vrijwilligerspunt, via het
parochieblad, de Stadskrant, mond-op-mond-reclame en rechtstreekse benadering.
Financiële middelen
Als uitvoeringsorgaan voor diaconale doelen van de Veghelse kerken ontvangen wij van de parochie
H. Franciscus een bijdrage voor organisatorische aangelegenheden. Van de gemeente Meierijstad
krijgen wij een waarderingssubsidie.
De Stichting RK Armen van Veghel doneert jaarlijks een bedrag specifiek voor financiële
hulpverlening aan mensen in nood. De bijdragen van deze stichting worden afzonderlijk beheerd via
een rekening onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Caritas.
Ook de werkgroep MOV beheert haar financiën zelfstandig via een aantal rekeningen onder
verantwoordelijkheid van die werkgroep.
Het is algemeen beleid, dat de organisatorische en structurele kosten worden betaald uit de
bijdragen van de gemeente en de parochie H. Franciscus en dat de overige giften specifiek aan de
charitatieve doelen worden besteed. Bijlage 1 geeft een overzicht van de financiële situatie over
2018.
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De Telefoondienst
Algemeen
De Telefoondienst is het centrale loket van onze Hulpdienst. Iedereen kan hier met welke hulpvraag
dan ook terecht. De 24 vrijwilligers die dagelijks op toerbeurt het loket (de telefoon) bemensen,
geven de binnenkomende hulpvragen door aan de daarvoor geëigende werkgroep. Een vraag met
betrekking tot vervoer handelt de telefonist van dienst zelfstandig en direct af met een beschikbare
chauffeur van de Vervoersdienst.
De leden van de Telefoondienst functioneren vanuit de thuissituatie of mobiel vanaf een locatie naar
keuze. Zij melden zich aan bij de telefooncentrale en krijgen daarna de hulpvragen doorgeschakeld.
Op werkdagen is de telefoondienst bereikbaar van 09.00u tot 11.00u en alle dagen van de week van
19.00u tot 21.00u.
De eerste maanden van 2018 heeft de Telefoondienst nog te kampen gehad met
bereikbaarheidsproblemen. Door persoonlijke inzet van Martien van Ganzewinkel heeft de dienst
toch kunnen blijven functioneren als het centrale loket van de Hulpdienst. Vanaf april 2018 is de naar
ieders tevredenheid functionerende nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen.
Bezetting
In 2018 heeft de TD om zeer verschillende redenen afscheid moeten nemen van enkele leden. Te
weten de heren Frans vd Weijden en Jan Rijkers en de dames Nelly Buuts, Jacqueline Sanders, Nel
Wijgergangs en Mia Jonker (overleden). In dit verband memoreren we het overlijden in december
2018 van Wim Koekkoek. Wim was enkele jaren geleden nog de coördinator van de Telefoondienst.
Via mond op mond promotie hebben we ook enkele nieuwe leden aan de Telefoondienst toe kunnen
voegen. Te weten Ria van Iperen, Marijke van der Wee en Francine van der Sande. Jan Rijkers die zich
aanmeldde als nieuw lid moest zich kort daarna afmelden, omdat hij problemen kreeg met het
bedienen van de telefoon. Omdat we nog altijd te maken hebben met vacatures is via meerdere
kanalen geprobeerd nieuwe leden te werven. Dit is een continu proces! Oproepen via het
Parochieblad hebben tot nu nog geen nieuwe leden opgeleverd.
Bijeenkomsten telefoongroep
De Telefoondienst kwam in 2018 twee keer bij elkaar. De agenda voor deze bijeenkomsten is vooral
gericht op:
• Het uitwisselen van ervaringen;
• Onderling contact en kennismaken met nieuwe leden.
In de bijeenkomst van juni 2018 zijn ook de leden van de vervoersdienst uitgenodigd. Tijdens deze
bijeenkomst werden ervaringen over de relatie Telefoondienst en Vervoersdienst uitgewisseld en
waar mogelijk zijn onderlinge procedureafspraken op elkaar afgestemd.
Aantal telefoontjes per gevraagde activiteit
Onderstaande tabel geeft over de periode 2013-2018 de telefonische aanvragen per werkgroep.
Werkgroep
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Vervoersdienst
Totaal
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Daarnaast kwamen er via diakonie@parochiesveghel.nl binnen: 4 aanmeldingen om vrijwilliger te
worden, 12 aanvragen voor de Klussendienst, 9 voor de Vervoersdienst, 7 voor Caritas en 4 vragen
om informatie.
Aantal telefoontjes per week
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal telefoontjes per afzonderlijk week. De
pieken in week 4, 9, 14, 16, 37 en 51 vallen niet samen met bijzondere dagen of gebeurtenissen.
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Aantal telefoontjes per weekdag
Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de verdeling van het aantal telefoontjes per
weekdag.
Weekdag
Telefoontjes
Zondagen
44
Maandagen
323
Dinsdagen
482
Woensdagen
282
Donderdagen
279
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Zaterdagen
28
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Verdeling van enkele en dubbele ritten
Bovenstaande cijfers komen van de door de telefonisten ingeleverde dagrapporten. Daaruit blijkt dat
er meer ritten gemaakt worden dan uit het aantal telefonische meldingen blijkt. Het daadwerkelijk
aantal ritten is dan ook groter dan het aantal telefoontjes voor vervoer. Uit de dagrapporten blijkt
dat:
• Al tijdens een rit met de dienstdoende chauffeur vervolgafspraken gemaakt worden. Deze
vervolgafspraken worden dan in één telefoontje door de chauffeur gemeld bij de Telefoondienst;
• Veel ritten aangevraagd zijn door medewerkers van het Leijhuis en het PieterBrueghelHuis
waarbij dan met één telefoontje meerdere verzoeken voor vervoer worden doorgegeven;
• Bij een telefonische afspraak meestal ook meteen de retourrit wordt vastgelegd.
Het ligt dan ook voor de hand het aantal ritten meer dan het dubbele van het aantal telefonische
verzoeken is. De behoorlijke stijging van de vraag naar vervoer wordt veroorzaakt door de
toenemende bekendheid en populariteit van zowel het PieterBrueghelHuis als het LeijHuis.
Caritas
Doelstelling en organisatie.
De werkgroep Caritas valt juridisch onder de Hulpdienst Diakonie Veghel en heeft eigen financiële
middelen en een eigen bankrekening. Hierdoor kunnen we snel reageren op noodsituaties. Caritas
legt jaarlijks verantwoording af aan de Hulpdienst Diakonie Veghel en aan de R.K. Stichting Armen
van Veghel die een groot deel van de financiële middelen beschikbaar stelt om als Caritas te kunnen
functioneren.
De doelstelling van de werkgroep Caritas is om hulpvragende inwoners van de voormalige gemeente
Veghel te helpen door het aanbieden van (im)materiële hulp en hen met begeleiding weer de weg te
wijzen om zelfstandig de problemen op te kunnen lossen. De hulpdienst is een juridisch onderdeel
van de parochie H. Franciscus. Op een aantal terreinen zullen we proberen samen te werken met de
organisaties in de voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode. Denk hierbij aan (bij)scholing,
informatieverstrekking aan de vrijwilligers en overleg met andere organisaties.
De werkgroep Caritas bestaat op 31 december 2018 uit 4 personen: Ds. Andries Plaatzer (voorzitter),
hr. Riny de Ruijter (coördinator), sinds september opvolger van hr. Piet de schouwer, hr. Bert van Riel
en mw. Marlène Kleisterlee-Franssen (secretaresse). De werkgroep zoekt nog uitbreiding. Verder is
het gebruikelijk dat de voorzitter en/of secretaris van de Hulpdienst de vergaderingen bijwoont als
adviseur.
Naast bovengenoemde personen bestaat de werkgroep uit zeer gemotiveerde vrijwilligers die zich
hoofdzakelijk bezighouden met praktische hulpverlening en begeleiding op diverse terreinen. Wij zijn
bijzonder verheugd te kunnen constateren, dat er zich in 2018 weer enkele vrijwilligers hebben
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aangemeld om bij Caritas hulpbehoevende mensen te begeleiden. Het blijkt in de praktijk wel steeds
meer, dat er naast het verlenen van financiële hulp, de problematiek steeds complexer wordt en de
begeleiding door de vrijwilliger ook langer noodzakelijk en gewenst is. Dit om te voorkomen, dat de
hulpvrager binnen korte tijd weer met dezelfde problemen wordt geconfronteerd.
De werkgroep Caritas komt gemiddeld eens per 6 weken bij elkaar om een aantal organisatorisch
zaken af te stemmen en elkaar op de hoogte te houden van de lopende zaken. Daarnaast is er bijna
dagelijks contact tussen de coördinator en de vrijwilligers en met name is er intensief contact met de
professionele instanties op dit terrein.
Criteria voor hulpverlening
Aan de hulpverlening door Caritas worden de volgende voorwaarden en criteria gesteld:
• Alleen inwoners van de voormalige gemeente Veghel, inclusief de kerkdorpen, komen in
aanmerking voor hulp, ongeacht de geloofsovertuiging;
• Er wordt in principe geen structurele of blijvende hulp verleend. Getracht wordt de hulpvrager
weer zover te krijgen, dat hij weer zelfstandig zijn zaken kan regelen;
• Drugs- en alcoholverslaafden worden niet geholpen, maar doorverwezen naar de betreffende
gespecialiseerde hulporganisaties;
• De vrijwilligers van Caritas richten zich vooral op de begeleiding van de hulpvrager, waarbij
steeds contact wordt gehouden met de professionals;
• In sommige schrijnende gevallen wordt ook financiële hulp verleend door gehele of gedeeltelijke
betaling van achterstallige verplichtingen, zoals huurachterstanden of niet op tijd betaalde
energiekosten. In de meeste gevallen wordt hierdoor uitzetting of afsluiting van energie
voorkomen.
Aanmelding voor hulpverlening
Het opsporen van mensen die hulp nodig hebben is een moeilijke en belangrijke taak waarmee wij
voorzichtig en terughoudend omgaan. Ook voor de hulpvrager is het vaak een moeilijke stap om
persoonlijke en/of financiële hulp te vragen. Wel proberen wij te voorkomen, dat de vrijwilligers van
Caritas rechtstreeks worden benaderd. De verzoeken om hulp komen meestal van de eigen
Telefoondienst, pastores, verenigingen en professionele instanties, zoals de afdeling Sociale Zaken,
maatschappelijk werk, GGZ Bemoeizorg, woningbouwstichting Area, Vluchtelingenwerk,
Voedselbank, Thuiszorg. Met deze instanties wordt ook regelmatig overlegd en informatie
uitgewisseld. Wij vinden het uitermate belangrijk om met deze instanties een goede persoonlijke
relatie te hebben waardoor er korte lijnen ontstaan en snel en adequaat hulp kan worden verleend.
(Financiële) hulpverlening.
Om in noodgevallen financiële hulp te kunnen verlenen moeten er uiteraard gelden beschikbaar zijn.
Hiervoor wordt jaarlijks een bijdrage ontvangen van de R.K. Stichting Armen van Veghel. In de
statuten is geregeld, dat deze gelden alleen mogen worden gebruikt voor inwoners van de
voormalige gemeente Veghel. Met toestemming van de Stichting is deze bepaling ook van toepassing
op de kerkdorpen. Daarnaast hebben we enkele mensen bereid gevonden om voor een aantal jaren
een aanzienlijke jaarlijkse bijdrage te verlenen om dit werk te kunnen uitvoeren. Bovendien kunnen
we voor de Kerstpakkettenactie rekenen op een sponsor om iets extra’s aan het pakket toe te
voegen.
Er wordt ook regelmatig hulp verleend op immaterieel vlak, waarbij gedacht moet worden aan het
bijwerken van de administratie, overleg met schuldeisers en invullen van formulieren voor het
aanvragen van hulp en toeslagen bij de belastingdienst. Wij worden de laatste tijd regelmatig
gevraagd om voor hulpvragers voorschotten beschikbaar te stellen in afwachting van nog te
ontvangen uitkeringen of andere financiële bijdragen. Het vreemde hierbij is, dat er in de praktijk
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door de overheid geen mogelijkheid is hierin te voorzien. Aangezien wij hiervoor niet over middelen
beschikken, zullen we dit probleem aankaarten bij de gemeente Meierijstad.
Kerstpakkettenactie.
Jaarlijks organiseert de werkgroep Caritas een Kerstpakkettenactie, wat als een groot succes kan
worden genoemd. Door het aanbieden van een pakket met dagelijks benodigde levensmiddelen en
een bedrag aan contant geld, proberen wij de feestdagen voor de minst draagkrachtigen in onze
samenleving iets aangenamer te maken. Het aantal pakketten is de laatste jaren steeds toegenomen.
De adressen van de personen die in aanmerking komen voor een pakket ontvangen wij van sociale
organisaties binnen Veghel. Door Caritas wordt dit adressenbestand niet verder beoordeeld. Wij
zorgen alleen voor de inhoud van het pakket en voeren de onderhandelingen met de leverancier
over de prijs, waarbij wij jaarlijks kunnen rekenen op een fikse korting. De pakketten kunnen worden
afgehaald op de pastorie na overlegging van een aan de persoon gericht schrijven.
Van de 250 kerstpakketten is er een groot aantal niet afgehaald, terwijl daarvoor geen berichten van
verhindering ontvangen zijn. Chauffeurs van onze Vervoersdienst hebben nog geprobeerd de niet
opgehaalde pakketten thuis te bezorgen, wat grotendeels is gelukt. Dit is een jaarlijks terugkerend
probleem waarvoor wij nog geen oplossing hebben. Rond de Kerstdagen organiseren diverse
organisaties binnen onze Veghelse samenleving acties om het de minst bedeelden iets aangenamer
te maken door het aanbieden van levensmiddelen. In dat verband onderzoeken wij of het zinvol is de
uitreiking van onze pakketten op een ander tijdstip te laten plaatsvinden. We hebben uiteindelijk
eind 2018 besloten dat het dit jaar de laatste keer is dat we de kerstpakkettenactie organiseren en
dat we in 2019 overgaan naar een Paaspakkettenactie.
Conclusie
Het blijkt dat de laatste jaren een steeds groter beroep wordt gedaan op de vrijwilligers van Caritas
door inwoners van Veghel die in de problemen zijn gekomen en hulp goed kunnen gebruiken. Wij
kunnen met genoegen vaststellen, dat dit alleen mogelijk is door de geweldige inzet van vrijwilligers
die de mensen zowel op het materiële als immateriële vlak willen helpen. Het afgelopen jaar is het
team van vrijwilligers bij Caritas weer met een aantal deskundige mensen uitgebreid, zodat aan de
grotere vraag naar hulp ook kan worden voldaan.
De Klussendienst
Algemeen
De Klussendienst heeft door haar activiteiten in 2018 weer veel kleine hulp verleend en een bijdrage
geleverd aan de zelfredzaamheid en het zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen van de mensen in
hun eigen omgeving. De 11 vrijwilligers werden onder leiding van coördinator Martien van
Ganzewinkel weer ingezet voor praktische klussen in en rond het huis. De totale hulpvraag nam iets
af. In totaal werd er 517 uur geklust t.o.v. 587 uur in 2017. We bezochten daarvoor 101 adressen.
Tuinonderhoud
In 2018 werd in 73 tuinen onderhoud gepleegd, 11 meer dan in 2017. Daarvoor hadden we dan ook
meer tijd nodig dan in 2017: 392 uren toen en 433 uren in 2018. Er zijn 16 tuinen bijgekomen, in
2017 waren dat er 9. In totaal gingen we 142 keer op pad voor tuinonderhoud tegen 140 keer in
2017.
Klussen in en om het huis
In 2018 werden 42 klussen van uiteenlopende aard uitgevoerd, in 2017 waren dat er 75. Ook het
aantal klusuren liep terug van 195 in 2017 naar 84 in 2018. Ook bezochten we minder adressen, 28 in
2018 waar er dat in 2017 nog 47 waren.
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Afvoer afval
In 2018 werd 5690 kg afval afgevoerd naar de gemeentelijke milieustraat, in 2017 3680 kg. Binnen de
“gratis stortregeling” van de gemeente werd 5270 kg afgevoerd, betaald 420 kg. Hier mee bleven we
binnen de afspraken met de gemeente van € 700,= gratis storten. Afvoer van snoeihout is hierin niet
meegenomen, omdat dit voor iedereen gratis is. Veel buxus is als snoeihout afgevoerd. Ook werd
tuinafval in eigen beheer gecomposteerd.
Met de gemeente moeten nieuwe afspraken gemaakt worden, omdat de procedure op de
milieustraat in 2019 wijzigen. Men gaat werken met een zogenaamde druppel en de tarieven worden
voortaan niet meer per kilo, maar per kubieke meter berekend. Overleg vindt plaats.
Samenwerking – Overleg
Met de uitvoering van klussen vond veelvuldig overleg plaats met ONS welzijn, sociale wijkteams, het
WMO-loket, afdeling Voorzieningen van de gemeente Meierijstad, de GGZ en welzijnsorganisaties als
Amarant, enz.
Uitgangspunt voor het doen van klussen is dat de hulpvrager zelf niet in staat is de klus te klaren,
waarbij die ook geen beroep kan doen op de vakman vanwege kosten of vanwege de geringe
omvang van de klus. Als vergoeding voor de onkosten, autokosten en gebruik gereedschap van de
vrijwilliger wordt een bijdrage van € 2,50 per uur gerekend. Verder worden de gemaakte kosten in
rekening gebracht. Mensen met een minimum inkomen werden vaak ontzien door af te wijken van
deze financiële regelingen.
De Vervoersdienst
De Vervoersdienst is er voor mensen voor wie een algemene vervoersdienst (taxi, Regiotaxi) te duur
of te tijd onzeker is, of door ziekte of een handicap aangewezen zijn op hulp van anderen. Bovendien
vervult de dienst een belangrijke sociale bijdrage aan de mobiliteit en de vermindering van de
eenzaamheid of het isolement van mensen. De vervoersdienst vervoert bijna dagelijks mensen. In
2018 heeft de telefoondienst 1465 verzoeken voor vervoer afgehandeld, die, geschat, resulteerden in
ruim 2000 afzonderlijke ritten.
Het merendeel van de vervoersaanvragen betrof ritten naar en van het LeijHuis van ROC de Leijgraaf
en het PieterBrueghelHuis. De beschikbaarheid van alle chauffeurs, ook voor de langere afstanden en
of ze een rollator of rolstoel mee kunnen nemen, staat in de Telefoonmap, die elke telefoniste heeft.
Zij schakelen voor een aanvraag direct een chauffeur in.
Eind 2018 telde de Vervoersdienst 41 chauffeurs in haar bestand, waaronder ook 3 uit Eerde. Alle
chauffeurs hebben een gemeentelijke parkeerontheffing voor die plaatsen in de kommen van
Meierijstad waar dat nodig kan zijn. Ook zijn ze aanvullend verzekerd voor schade die niet door de
eigen verzekering wordt vergoed en voor verlies van bonus/malus terugval. In 2018 is 3 keer een
beroep gedaan op de aanvullende cascoverzekering.
De Bezoekdienst
Het doel van de Bezoekdienst is aandacht geven aan en belangstelling tonen voor ouderen, zieken,
alleenstaanden, nabestaanden, etc. De Bezoekdienst bestaat uit vrijwilligers die in voorkomende
gevallen de pastor of pastoraal werker om ondersteuning kunnen vragen. Het merendeel van de
bezoekdiensten werkt op niveau van de geloofsgemeenschappen. De Hulpdienst is er voor
afstemming en ondersteuning.
Zieken en ouderen bezoekgroep H. Johannes Veghel (geloofsgemeenschap H.Hart-H.Johannes)
Onze groep bestaat nog steeds uit 5 personen. Wij komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar en twee
keer om de attentie te verzorgen. Bezoek aan de zieken vindt plaats om de 4 tot 6 weken. Met Kerst
en Pasen verzorgen we een attentie voor de zieken. Met Pasen is dit een fruitmandje dat op Witte
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Donderdag vanuit de viering naar de zieken gebracht wordt. De ouderen in verzorgingstehuizen
krijgen een kaart met Kerst en een Paaswens. Parochianen waarvan wij weten dat ze in het
ziekenhuis liggen of gelegen hebben krijgen een kaart met een woord van medeleven en een
telefoonnummer van een contactpersoon om door te geven als men bezoek van ons wil ontvangen.
Zieken en ouderen werkgroep H. Hart Veghel (geloofsgemeenschap H.Hart-H.Johannes)
De werkgroep bestaat uit 5 leden. We hebben om de 2 maanden een bijeenkomst. De werkgroep
krijgt er geen nieuwe vrijwilligers bij. Wij hebben de naam gewijzigd. We zijn geen bezoekgroep
meer; we gaan namelijk enkel op speciaal verzoek nog zieken bezoeken. Met Kerst en Pasen
versturen we een leuke kaart aan ruim 200 oudere parochianen. Aan zwaar zieke parochianen wordt
een bloemetje gestuurd. In mei hebben we een Mariaviering en gezellige middag gehad met 65
ouderen. We krijgen vanuit de zieke/oudere mensen zelf en hun naasten bijna geen veranderingen
door qua verhuizingen, c.q. overlijden.
Parochie-bezoekgroep H. Lambertus, Zijtaart
De parochie-bezoekgroep H. Lambertus Zijtaart bestaat uit 3 vrijwilligsters die eens per maand
meerdere parochianen bezoeken. Vooral voor mensen in zorg- e/o verpleeghuizen kan bezoek heel
welkom zijn, om hun dagelijks ritme en sleur te doorbreken en ze het gevoel te geven dat wij
meeleven en hen niet vergeten. Bij eenzame parochianen die aan huis graag bezoek willen gaan wij
op afspraak een praatje maken en een luisterend oor bieden. Alle bezoekjes worden roulerend door
1 persoon afgelegd; is rustiger, persoonlijker en zo worden het geen herhalingsgesprekken. De
contactpersoon maakt elke maand voor iedere vrijwilligster een algemeen verslag met evt.
bijzonderheden m.b.t. hulp- e/o aandachtspunten. Met kerst ontvangen alle Zijtaartse parochianen
in zorg- e/o verpleeghuizen én de 90-jarige/90-plussers een mooie fruitschaal namens de parochie,
wat in dank en grote waardering wordt aangenomen.
Ziekenbezoekgroep H. Lambertus Veghel
Ziekenbezoekgroep H. Lambertus Veghel bestaat uit 6 bezoeksters die 4 tot 5 keer per jaar
bijeenkomen om samen (met de pastoor) bijzonderheden te bespreken en Paas- en Kerstacties voor
te bereiden. We bezoeken iedere 4 to 6 weken zo’n 45 tot 50 zieke parochianen, die daarnaast met
Kerst een fruitschaal en met Pasen brood en wijn/bloemetje krijgen. Ook andere (ernstig) zieke
parochianen, mits ze bekend zijn bij de werkgroep, kerngroep of pastorale team, ontvangen deze
attentie. Parochianen in verpleeg- /verzorgingshuizen (ong. 190) kunnen we niet allemaal bezoeken;
als teken dat de parochie hen niet vergeten is sturen we hen met Pasen en Kerst een mooie
wenskaart. Tevens sturen we een kaart naar parochianen waarvan bekend is dat zij in het ziekenhuis
verblijven, met daarop contactgegevens voor het geval men, eenmaal thuis, bezoek wenst. In
oktober van dit jaar verzorgden wij de jaarlijkse ontmoetingsmiddag van (zieken-)bezoekgroepen van
de gehele Franciscusparochie.
Erp-Boerdonk-Keldonk
In de geloofsgemeenschappen van Erp, Boerdonk en Keldonk bezoekt co-pastoor Cees Rombauts de
zieken.
Rouwgroep H. Lambertus Veghel
De rouwgroep bestaat uit 9 leden. Bij familie van overledenen worden rouwbezoeken afgelegd,
afhankelijk van de situatie 1 keer per jaar tot 1 keer per 6 weken. De families worden maximaal twee
jaar bezocht. In 2018 zijn in onze geloofsgemeenschap 43 mensen overleden en bij 23 families is
regelmatig bezoek afgelegd. Met de andere families is via e-mail of brief contact geweest. Er zijn ook
24 families van overledenen uit 2017 bezocht. Familie van overledenen worden voor de viering van
Allerzielen uitgenodigd en krijgen met Kerstmis een kerstkaart met passende wens.
De groep vergaderde 4 keer in 2018.
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Thema’s:
1. ” Leven zonder ouders” boek geschreven door Daan Westerink.
2. Inleiding door pastoor Smulders.
3. Woorden van troost, twee keer besproken.
Steunpunt Rouw
In het najaar van 2018 heeft het Steunpunt een nieuw lid kunnen verwelkomen zodat we nu met 6
leden zijn. Een mogelijk nieuw lid dient zich aan in het nieuwe jaar. Het afgelopen jaar zijn we twee
keer, in het najaar, bij elkaar geweest. Als Steunpunt hebben we drie aandachtsgebieden:
1. Stimuleren van rouwbezoek;
2. Scholing en cursussen rouwbezoek;
3. Rouwbegeleiding in de Samen Rouwen gespreksgroepen.
De informatie- en ontmoetingsochtend in oktober voor de nieuw te starten gespreksgroep Samen
Rouwen werd redelijk goed bezocht. Alle aanwezigen waren geïnteresseerd om te starten in een
nieuwe gespreksgroep. Na goed overleg zijn we in november gestart met 7 deelnemers, 5 dames en
2 heren, waarvan 6 uit Veghel en 1 buiten de regio. Deze gespreksgroep wordt door 3 leden begeleid,
waarvan 1 zich in de leerfase bevindt. We willen gaan voor continuïteit in de begeleiding. De
gespreksgroep komt op zaterdagochtend bij elkaar en er zijn in 2018 reeds 5 bijeenkomsten geweest.
Dit jaar waren we niet in de gelegenheid om een thema-avond te organiseren.
Maatjesproject
Enkele jaren geleden is het maatjesproject volledig in eigen hand gekomen. Sindsdien zijn er vele
geslaagde koppelingen tot stand gekomen. Daarvan zijn er op dit moment nog 15 actief. Iedereen die
maatje wil worden volgt een korte training waarin een stukje zelfreflectie, communicatie en ‘wat te
doen in onverwachte situaties’ aan bod komt. Daarna volgt kennismaking en koppeling. Net als in
2017 hebben we ook in 2018 geen nieuwe maatjes kunnen vinden.
M25
De naam
M25 staat voor Mattheüs hoofdstuk 25. Hierin noemt Jezus de zes werken van barmhartigheid,
waarmee dit jaarverslag begint. Later is daarbij gekomen 'de doden begraven' en paus Franciscus
voegde toe: de zorg voor de schepping, ons gemeenschappelijk huis. Op basis van deze uitspraak
zetten jongeren zich in, geven hun tijd en energie aan concrete vrijwilligersactiviteiten. Zij willen
helpen, iets betekenen voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving.
Wat is M25?
M25 is ontstaan als vervolgtraject van de Vormselvoorbereiding. Doordat de jongeren zich ruim twee
jaar hebben voorbereid op het sacrament van het Vormsel, is er vaak een hechte groep ontstaan. Een
aantal jongeren vindt het jammer, als er een einde komt aan de maandelijkse avonden en heeft
behoefte aan een vervolgtraject. M25 is een project dat jongeren tussen 12 en 18 jaar uitdaagt en
ondersteunt om zich in te zetten voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving die best een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. M25 is een project voor jongeren dat laat zien en voelen wat
het betekent om iets te doen voor een ander.
Wat doet een M25?
M25 wil, samen met mensen van organisaties en instellingen die zich inzetten voor mens en
maatschappij, echt aan de slag: ‘De handen uit de mouwen’. Dit kan van alles zijn, zoals:
• Wandelen met bejaarden;
• Koffie schenken bij een koorjubileum;
• Het kerkhof bladvrij maken in de herfst;
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• Een sponsorloop organiseren;
• Helpen bij Brownies & Downies.
We worden nu al vaak door verenigingen en organisaties benaderd met een specifieke hulpvraag.
Daar zijn we trots op. Dat betekent dat M25 begint te leven in Veghel.
Wie kan er meedoen?
M25 kent, behalve de leeftijd, geen drempels om mee te doen. Gelovig of niet, rooms-katholiek,
protestant, moslim of hindoe, iedereen is van harte welkom. Andere mensen willen en kunnen
helpen is immers niet aan godsdienst of levensbeschouwing gebonden.
Voor en door jongeren
M25 wordt voor en door jongeren georganiseerd. De begeleiding is er vooral om te zorgen, dat alles
met de organisaties goed geregeld is en jongeren ook de taak aan kunnen, die van hen gevraagd
wordt. De jongeren kunnen zelf meedenken over nieuwe activiteiten, over hoe dingen worden
aangepakt en wat hun bijdrage kan zijn. Ook zorgen ze er zelf voor dat er van elke activiteit enkele
foto’s op Instagram en Facebook komen.
Organisatie
We zijn in april 2017, na de Vormselviering in maart, van start gegaan. Inmiddels bestaat de groep uit
19 jongeren, 5 meisjes en 14 jongens. Deze jongeren zitten allemaal op het voortgezet onderwijs.
Omdat de jongeren elkaar al kenden van hun vormselvoorbereiding, voelde het voor hen vertrouwd
om met elkaar verder te gaan. De organisatie van M25 probeert te zorgen voor een gevarieerd
aanbod van activiteiten. De jongeren mogen een vrije keuze maken uit dit aanbod, maar er wordt
verwacht dat ze zich op jaarbasis tenminste voor 5 activiteiten inzetten. Daarnaast wordt er in elk
jaar een aantal groepsactiviteiten georganiseerd. Hierbij staat gezelligheid en groepsvorming
centraal. Wij verwachten van de jongeren dat ze zoveel mogelijk bij deze groepsactiviteiten aanwezig
zullen zijn.
Informatie binnen de groep wordt uitgewisseld via een groepsapp. Dit werkt praktisch en
gemakkelijk. Instagram en Facebook blijven een belangrijk medium om op een heel eigentijdse
manier M25 onder de aandacht te brengen. Verslagen en foto’s worden geplaatst op “Instagram
veghel.m25”
Afgelopen jaar ontwierp Mirthe (een van de jongeren van M25) tijdens een workshop Logoontwerpen, ons M25 logo. Dit logo dragen de jongeren ook in een badge, tijdens activiteiten. Er moet
nog energie gestoken worden in een mooie, aantrekkelijke en eigentijdse website. Hierop willen we
de nodige informatie geven over M25, de activiteiten en de inhoud van avonden. Ook foto’s of
reacties moeten hierop hun weg kunnen vinden.
In februari van dit jaar gaan weer een aantal jongeren hun sacrament van het Vormsel ontvangen.
Deze jongeren zullen daarna uitgenodigd worden om aan te sluiten bij onze M25-groep.

13

M25 activiteiten 2018
Januari: Heel M25 bakt (groepsvormende activiteit)
In de keuken van de pastorie bereidden de jongeren zelf een diner, wat
daarna met elkaar werd gegeten.
Zowel de voorbereiding, het koken als het eten zelf zorgde voor veel
gezelligheid. Er was tijd om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar nog
beter te leren kennen.

Maart: M25 informatieactiviteit voor de nieuwe vormelingen
De jongeren van M25
organiseerden een gezellige avond
voor de jongeren die pas gevormd
zijn. Er waren allerlei lekkere
hapjes, leuke spellen en ook
informatie over M25. Na afloop
kozen 9 jongeren ervoor om aan te
sluiten bij onze groep.

April: Vrijwilligers bedankmiddag
Alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap H. Lambertus Veghel
werden tijdens een gezellige middag bedankt voor hun inzet.
Jongeren van M25 hielpen bij het verzorgen en serveren van de
lunch.

April: In gesprek met Bjorn van Berlo (groepsvormende activiteit)
De jongeren van M25 maakten kennis met Bjorn
van Berlo: een jongen van 20 jaar die erg veel
vrijwilligers werk doet in Veghel. Afgelopen jaar
ontving hij hiervoor een Jeugdlintje. Een
inspirerende avond.
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Mei: Wandeling naar Handel

Dit is een activiteit uit de Vormselvoorbereiding. Heel veel jongeren vinden
dit een superleuke activiteit. Daarom mochten jongeren van M25 die het
leuk vonden aansluiten.

Mei: Vat-Oe-Fiets
Onze jongeren bemanden een post bij de Vat-Oe-Fiets
fietstocht, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat.

Juni: Workshop Logo-ontwerpen bij de Schets (groepsvormende activiteit)

Eerst gezellig met z’n allen frietjes eten bij Piepers. Daarna gingen de jongeren onder leiding van
kunstenaar Geert van de Vorstenbosch in de Schets aan het werk om een Logo te ontwerpen.
Tijdens het tuinfeest werd het ontwerp van Mirthe gekozen tot ons nieuwe LOGO
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Juni: Avondvierdaagse lopen met bewoners van het AAtrium
Vier dagen lang liepen onze jongeren de Avondvierdaagse. Ze
duwden een rolstoel of liepen met een oudere met een visuele
beperking aan de arm. Er was veel plezier, lol en voldoening.
Sportief bezig zijn en iets betekenen voor een ander gaan heel goed
samen.

Juni: Tuinfeest met BBQ (groepsvormende activiteit)
We sloten het schooljaar met elkaar af tijdens een supergezellig tuinfeest
met barbecue. Met de zelf meegebrachte prijsjes en de verkleedspullen,
werd het dobbelspel een groot succes. We worden steeds meer een
groep, wat de inzet bij activiteiten ten goede komt.

September: Informatieavond voor jongeren én ouders
We zijn het nieuwe schooljaar gestart met een informatieavond voor de jongeren én hun ouders in
de H. Hartkerk. Aan de orde kwamen o.a. de verantwoordelijkheid binnen de groep, de wet op de
privacy en het jaarprogramma.
Oktober: Bladeren harken op het kerkhof van H. Hartkerk.
Met bladharken, bezems en kruiwagens aan de slag om de
herfstbladeren te ruimen. Alles werd ‘spik en span’ voor Allerzielen.

November: Krollen smeren en assisteren bij Krollenloop
‘s Morgens vroeg smeerden we in de bakkerij van bakker van Leur
1500 krollen met speculaas. Die mochten tijdens de Krollenloop
worden uitgedeeld aan de deelnemers. Ook zorgden we voor het
uitdelen van flesjes water en de medailles.
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November: Hulp bij Vrijwilligersavond van de Hulpdienst Diakonie
In het PieterBrueghelHuis kregen de
vrijwilligers van Hulpdienst een leuke
avond aangeboden. Onze jongeren
namen de jassen aan en zorgden voor
de hapjes en drankjes.

December: Kerstconcert in de Blauwe Kei
Drie keer was er een Kerstvoorstelling in de Blauwe Kei voor ouderen
en hun mantelzorgers. Tijdens elke voorstelling waren jongeren van
M25 aanwezig om hand en spandiensten te verrichten zoals rollators
aannemen en wegzetten en plaatsen wijzen. Een mooie
kerstgedachte om op deze manier iets te doen voor een ander.

December: Assisteren bij de ijsbaan op de Markt.
De ijsbaan stond een maand lang op de Markt, dus er was
genoeg hulp nodig. Steeds in blokken van 4 uur schaatsen
uitdelen en weer innemen. Supergezellig. Koud was het wel!!

MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede)
De werkgroep MOV Franciscus werkt sinds 2016 parochie breed en bestond in 2018 uit 13 leden,
verdeeld over 7 geloofsgemeenschappen. De geloofsgemeenschap Boerdonk is nog niet
vertegenwoordigd. De MOV-groep kan indien nodig een beroep doen op pastoraal werkster Hennie
van Hattum.
De penningmeester van de Franciscusparochie beheerde de financiën in goed overleg met 2 leden
van de MOV, te weten Iris Bogers en Wim van den Dungen. De financiële gang van zaken binnen de
MOV Veghel over 2018 is opgenomen in de jaarrekening van de Hulpdienst Diakonie Veghel in de
bijlage van dit jaarverslag.
MOV Franciscus heeft in 2018 6 maal vergaderd. De belangrijkste activiteit was het organiseren van
activiteiten rondom vastenactie, zoals:
• Posteracties met prins carnaval in Veghel en Eerde;
• Organiseren van de solidariteitsmaaltijd;
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• Inspiratiebijeenkomst;
• Bezoeken van de landelijke presentatie Vastenactie.
Verder werd er in sept. een gereedschappenactie georganiseerd.
Dit jaar heeft de MOV-groep zich ingezet voor het landelijk thema van vastenactie 2018 t.b.v. het
households in distress (HID) project in Zambia van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria.
Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en
goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De
zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids
werkt. Binnen het HID-programma vallen:
• Hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen;
• Opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen;
• Armoedebestrijdingsprogramma’s en
• Bewustwordingsprogramma’s.
Besloten werd om in 2018 geen estafetteloop te organiseren in de Vastentijd. De belangstelling
hiervoor liep terug. Daarom werd een mogelijkheid tot verdieping en inspiratie geboden. In
samenwerking met het Damiaancentrum in Sint-Oedenrode werd op 10 maart het thema
‘consuminderen’ goed uitgewerkt. Hierbij waren 20 personen aanwezig, toch een wat tegenvallende
opkomst. Hoe we in 2019 verder gaan, moeten we nog bekijken. Mogelijk kunnen we samen
optrekken met de werkgroep ‘vorming en toerusting’.
Op 8 maart organiseerde de MOV-groep de bekende solidariteitsmaaltijd in het Fioretti college.
Leden van de werkgroep lieten zien, dat zij ook op kookgebied goed hun vrouwtje staan. Dank ook
aan Johan Sloots, Bert Kuijper en Yos Appelhof, die ons ondersteunden. We kregen veel ingrediënten
voor de maaltijd van plaatselijke ondernemers. Verder waren er complimenten over de wijze waarop
we deze activiteit organiseerden. Ongeveer 120 mensen namen deel aan de ‘sobere ‘maaltijd en
betaalden € 12,50. Er werd hiermee € 1424,12 netto voor vastenactie binnengehaald. Monique
Kuijper leidde ons prima door het programma heen. Stan van Hoof zorgde voor entertainment en
Petra Janssen van de landelijke stichting Vastenactie leverde vanuit haar organisatie ook een goede
bijdrage. Niet onvermeld mag blijven, dat het Fioretti de MOV-groep nu al een aantal jaren
belangeloos faciliteert. Uiteraard zijn wij hen daar zeer dankbaar voor.
In de evaluatie ban de vastenactie 2017 constateerden we, dat sommige activiteiten veel energie van
de leden vragen en weinig respons vanuit de geloofsgemeenschappen opleveren. Daarom werd
besloten om de presentatie vastenactie in de parochie in 2018 voor een jaar te laten vervallen. Ook
wordt er nog naar een passend alternatief gezocht voor de zgn. estafettelopen. Er hebben zich in
2018 m.b.t. deze zaken geen ontwikkelingen voorgedaan.
We hebben dit jaar het nodige werk verzet om in 2019 bij de stichting bisschoppelijke vastenactie
weer een eigen project in te dienen. De keus is hierbij gevallen op de Stichting Dovenzorg Malawi.
Een stichting die is opgericht door wijlen broeder Wladimir, voor ons Henk van Heck uit Veghel. De
stichting zet zich in om dove mensen te laten integreren in de samenleving in Malawi. Door Monique
Kuijper en Wim van den Dungen moest een workshop worden gevolgd, waarbij hen alle ins en outs
m.b.t. het aanvragen van zo’n eigen project werden uitgelegd. Daarna werden de nodige formulieren
ingevuld en werden via de Stichting Dovenzorg ook contacten met het project in Malawi gelegd.
Uiteindelijk kwam aan het einde van het jaar de formele toestemming om het project namens
Vastenactie in 2019 te gaan draaien. Daarmee verbindt Vastenactie zich met het project en zullen zij
de opbrengst van Vastenactie 2019 in de Franciscusparochie met nog eens de helft vermeerderen
ten gunste van het project.
Tijdens de vredesweek in september werd door leden van de MOV in samenwerking met de
Solidariteitswerkplaats in Uden weer een succesvolle inzameling van oude gereedschappen
gehouden. Ook in 2015 was deze actie een succes. Met een groep vanuit MOV bezochten we
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vervolgens de enthousiaste vrijwilligers van de werkplaats op hun oude locatie. In november
verhuisden zij naar een nieuw onderkomen aan de Loopkantstraat 17 in Uden. Het was
hartverwarmend om te zien hoe daar oude gereedschappen weer een nieuw leven krijgen. Vele
gereedschap pakketten voor diverse beroepen konden door hen in de Derde Wereld worden afgezet.
Wij wensen hen veel succes op hun nieuwe locatie.
Hieronder een citaat van de website van de Solidariteitswerkplaats Uden:
“Door de vrijwilligers van de SWU werden op maandag, 24 september 2018 in totaal 5 volle
aanhangwagens met bruikbaar materiaal opgehaald onder meer bestaande uit: 25 fietsen; rollators;
rolstoelen; kisten met gereedschap; 8 naaimachines; een partij handgereedschap; 20 naaimachines;
een partij tuingereedschap en een kettingzaagmachine.”

Afgelopen jaar bereikte ons het treurige bericht, dat broeder/priester Nico Coolen op 24 augustus
2018 is overleden. Nico was vele jaren als missionaris actief in Chili. Hij had een warme band met de
mensen en het land en hij betreurde het zeer, dat men hem terugriep, omdat zijn congregatie hem
als lid van het generaal bestuur nodig had.
Monique Kuijper is ook in 2018 lid geweest van de landelijke adviesraad Vastenactie, zodat steeds
goed van alle landelijke ontwikkelingen m.b.t. vastenactie op de hoogte konden blijven.
Vanuit de MOV-groep zijn er in enkele geloofsgemeenschappen vieringen in het kader van
Wereldmissiedag en Solidaridad verzorgd.
Met 3 personen werd de regionale presentatie vastenactie in Tilburg bezocht. Deze laatste
bijeenkomst is zeker de moeite waard om ook door leden van andere parochiële werkgroepen
bezocht te worden. In 2019 zal de hulp aan stichting Dovenzorg Malawi centraal komen te staan.
Vat Oe Fiets werd in 2018 georganiseerd door een werkgroep van leden van Wijnu (KBO). Een deel
van de opbrengst kwam ten goede aan projecten van Veghelse missionarissen.
De MOV-groep Veghel schreef met enige regelmaat in het parochieblad Franciscusparochie een
stukje over diverse onderwerpen.
Vrijwilligersavond op 28 november
Elk jaar organiseert de stuurgroep van de Hulpdienst een avond voor haar vrijwilligers. Doel van die
avond is om in een informele setting onder het genot van een hapje en drankje gezellig bij te kunnen
kletsen. In 2017 was de opkomst zo groot, dat we maar net met zijn allen in de grote zaal van het
parochiecentrum pasten. Daarom zijn we in 2018 uitgeweken naar het PieterBrueghelHuis. Na het
welkomstwoord van onze voorzitter, dhr. Pieter van Dieperbeek, nam Bernard Vissers, voorzitter van
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de heemkundekring, ons enthousiast mee in een reis door het verleden van de Franciscanessen in
Veghel.
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Bijlage 1

Jaarrekening Hulpdienst Diakonie Veghel 2018
Inkomsten
Saldo's bankrekeningen per 01.01.2018
Stuurgroep
Caritas
MOV
Bijdrage Stuurgroep
Subsidie gemeente

Bijdrage Caritas
R.K. Stichting Armen van Veghel
Giften en sponsorbijdragen
Terugontvangen voorschotten
Bijdrage MOV
Persoonlijke stortingen
Kerstcollecte
Solidariteitsmaaltijd
Donatie CAS van K.C.E.
Skipov sponsorloop
Spaarpotten Malawi

Totaal

Uitgaven
€ 7.065,95
€ 7.340,35
€ 1.253,43
Kosten Stuurgroep
€ 1.255,01 Lidmaatschappen
Verzekeringen
Bankkosten
Presentatie vastenaktie
Drukwerk
Representatie
Portie
Maatjesproject
Telefoondienst
Telefooncentrale (vanaf april)
Vervoer
Steunpunt Rouw
Caritas
Vrijwilligersavond
Kosten Caritas
€ 9.000,00 Reis-, stort- en bankkosten
€ 11.100,00 Hulpverlening
€ 2.177,93 Kerstpakketten
Verstrekte voorschotten
Kosten MOV
€
504,98 Bankkosten
€
891,44 Webhosting
€ 1.424,00 Vastenactie
€ 1.000,00 Kosten Vastenactie
€
580,37
€
471,37
Saldo's bankrekeningen per 31.12.2018
Stuurgroep
Caritas
MOV
€ 44.064,83
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30,00
163,35
83,35
36,91
23,24
44,62
513,85
69,00
522,25

€
€
€
€

1.533,63
2.817,22
10.649,76
1.425,00

€
180,94
€
59,95
€ 2.644,37
€
6,95

€ 6.834,39
€ 13.192,67
€ 3.233,38
€ 44.064,83

