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Beleid Diaconie 2020 

 

 

Visie diaconie parochie H. Augustinus 

 

1. Een belangrijk aandachtveld van de parochiegemeenschap is de diaconie. 

(betekenis: dia = zicht koinè = gemeenschap) 

2. Als geloofsgemeenschap voelen we ons samen verantwoordelijk voor het 

welzijn van de medemensen.   

3. Deze verantwoordelijkheid geldt vooral voor de kwetsbare mens, in onze 

eigen omgeving, dichtbij maar ook veraf.  

4. Onze betrokkenheid ontstaat vanuit de liefde van God die ons laat zien dat je 

je naasten lief moet hebben. Anders gezegd: Barmhartig zijn is je ontfermen 

over medemensen en deze in woord en daad ondersteuning bieden als ze 

daar behoefte aan hebben.  

5. Hulp schenken aan mensen in nood zorgt voor een verbondenheid tussen de 

gever en de ontvanger. Dat verrijkt ook het leven van de gever.  

6. We willen leren om de noodsignalen op te vangen. Luisteren naar,  discreet 

handelen en niet oordelen zijn vaardigheden die we in onze aanpak moeten 

toepassen. 

7. Het gaat niet alleen om woorden, maar ook om daden. Daarom is het goed om 

vanuit een diaconaal plan te werken. 

8. Voorwaarde plan: zichtbaar, haalbaar, toetsbaar met een eigen identiteit en 

uitstraling. 

9. We willen vanuit onze geloofsgemeenschap het verschil maken.  
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Doel diaconie parochie H. Augustinus 

 

Dichtbij 

 We kunnen signalen opvangen van parochianen in nood.  

 We kunnen parochianen in nood uitnodigen om een beroep op ons te doen 

 Onder parochianen in nood verstaan we: armen – zieken – ouderen – 

eenzamen – alleenstaanden – gehandicapten – rouwverwerkende 

parochianen, parochianen met anderszins geestelijke nood, zoals 

gezinsproblemen en vluchtelingen. 

 Onder “beroep doen op” bij een individueel probleem verstaan we: uitnodigen 

voor een gesprek – op bezoek gaan via VOB – acute materiële of financiële 

nood verlenen (Vincentius).  

 We gaan in gesprek met de parochiaan in nood als de parochiaan daar open 

voor staat. Het eerste doel is: vertrouwen winnen, een band opbouwen en hun 

uitgesproken nood erkennen en herkennen.  

 Indien de parochiaan in nood open staat voor hulp of advies dan kunnen we 

de parochiaan een voorstel doen voor een vervolggesprek of verwijzen naar 

andere professionele en/of  vrijwillige hulpverleners in de buurt. Denk daarbij 

aan: Bijeen – Contour de Twern – KBO – Zonnebloem 

 We willen attent zijn voor parochianen. Bloemetje van de week Haarsteeg 

(voor parochianen) en Zorgfonds Vlijmen (voor vrijwilligers) willen we op 

Augustinusniveau tillen. Ook bij plotselinge zorg zoals de pandemie corona. 

 Met hulp van onze partner de Vincentiusvereniging gemeente Heusden, 

werkgebied Heusden kunnen we mensen uit Vlijmen, die leven van een 

bestaansminimum acuut financieel ondersteunen. Ook biedt de 

Vincentiusvereniging vakantieprojecten aan voor gezinnen, die geholpen zijn 

met een ontspannen week om hun moeizaam leven even te parkeren. 

 

Ver weg 

 Met behulp van MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) kunnen we via de 

Vastenactie jaarlijks een derde wereldland ondersteunen op basis  van het 

project VASTENACTIE van het desbetreffende jaar.  

 Met behulp van de jaarlijkse collecte op St. Jansdag Vlijmen zamelen we geld 

in voor het Studiefonds van Father Jesudoss om daarmee studies van 

jongeren uit Zuid India ondersteunen. 

 Door een extra collecteschaal tijdens de vieringen met het  Africa choir kunnen 

we Henri van Delft ondersteunen met het project Malawi "Africa at heart" 

 Elk jaar nodigt de Voedselbank parochianen uit om in een afgesproken 

weekeind voedsel te doneren. 

 Extra inzet collecte voor een incidentele problemen zoals een 

hongersnoodramp. 


