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Jaarverslag januari 2021 – december 2021
1.

INLEIDING

Caritas Wonderbare Moeder (CWM) is per 1 oktober 2018 bij Bisschoppelijk Decreet opgericht als Parochiële
Caritas Instelling (PCI) om binnen de Parochie Wonderbare Moeder concreet inhoud te geven aan de
christelijke boodschap goed te doen voor onze naasten. Dat alles vanuit de gedachte dat we vanuit de
parochiegemeenschap moeten “omzien naar elkaar”.
Het derde boekjaar van CWM bestrijkt de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Caritas Wonderbare Moeder
p/a Raadhuisplein 2
5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-372215
E-mail: caritas@wonderbaremoeder.nl
Bankrekeningnummer: NL81RABO0334515513
Kamer van Koophandel nummer: 74847538
Bestuursleden gedurende 2021:
Harrie de Poot
Jacques Smeets
Lieke Waarts
Diaken Albert Soeterboek

interim-voorzitter, penningmeester
vice-voorzitter
secretaris
lid, liaison Parochie Wonderbare Moeder

Daarnaast nemen ook Ineke van Riel, Dieneke van Hulten en Rien Nagtegaal deel aan de
bestuursvergaderingen van CWM.
In de laatste vergadering van 2021 hebben we tijdens een zoom-vergadering afscheid genomen van Ineke van
Riel die CWM gaat verlaten. We zijn haar erkentelijk voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor CWM en
het Missiecentrum Drunen heeft verricht.
Ook Priscilla Kroes, die in 2020 aanhaakte als aspirant-lid, heeft in 2021 afscheid genomen van CWM.
CWM is voor de Belastingdienst een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN-nummer
815161402. Dat betekent dat giften bij een donateur aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Schenkingen
en erfenissen zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

2.

KORT VERSLAG UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Algemeen
CWM is op 1 oktober 2018 van start gegaan met een eigen vermogen van € 12.996, bestaande uit een
schenking van € 10.000 afkomstig van de Parochie Wonderbare Moeder en € 2.996 afkomstig van het
liquidatiesaldo van de opgeheven Stichting Missiecentrum Drunen.
Het bestuur heeft in het boekjaar 2021 in totaal 9 maal vergaderd. Wegens de coronapandemie hebben de
vergaderingen in februari, maart en april via Zoom plaatsgevonden.
CWM kent de navolgende werkgroepen:
- Vastenactie, Vredesweek, Wereldmissiedag, Adventsactie, Koken met buitenlandse buurtgenoten
- Mariamaand, Ziekenbezoekgroep, Voedselbank, Zondag van de Armen
- Wat kunnen wij voor kwetsbare parochianen betekenen in en na deze coronatijd?
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Daarnaast is er een groep die zich richt op individuele hulpvragen die vanuit de parochie-gemeenschap
opkomen. In 2020 hebben twee gezinnen zich tot CWM gewend om financieel of anderszins steun te
ontvangen.
Werkgroep Vastenactie
Vanwege de coronapandemie zijn er in onze parochie geen activiteiten geweest in de vastentijd. De
bisschoppelijke vastenactie heeft een virtuele wandeltour door Afrika aangeboden waar verschillende CWMleden zich bij hebben aangesloten.
Parochianen die op de ziekenbezoeklijst staan hebben in de vastentijd een noveenkaars met een kaart, waarin
een gedicht was geschreven, ontvangen.
Werkgroep Vredesweek
De werkgroep Vredesweek heeft de in de vredesweek op 25 september samen met de Open Hof een matig
bezochte, oecumenische viering georganiseerd. In deze viering was de mogelijkheid een donatie te doen voor
een vredesproject van PAX.
Op zaterdag 18 september hebben de leden van de oecumenische vredeswerkgroep samen met parochianen
en leden van de Open Hof in de Drunense Duinen een vredeswandeling gelopen.
Werkgroep Wereldmissiedag
De werkgroep Wereldmissiedag heeft de viering voor wereldmissiedag op 24 oktober 2021 voorbereid en
verzorgd.
Werkgroep “Koken met buitenlandse buurtgenoten”
Deze werkgroep is in 2021 wegens corona niet actief geweest. Wel is er contact met de mensen die zich in
2019 en 2020 hadden opgegeven voor de kookcursus.
Werkgroep Mariamaand
Er zijn geen activiteiten georganiseerd i.v.m. de coronamaatregelen.
Werkgroep Ziekenbezoek
CWM heeft vlak voor Pasen door de vrijwilligers van de ziekenbezoekgroep een noveenkaars met Palmtakje
laten bezorgen.
In de zomer hebben alle parochianen die op de ziekenbezoeklijst staan een kaart ontvangen.
In de adventstijd hebben de parochianen die op de ziekenbezoeklijst staan een fruitpakket ontvangen evenals
parochianen die in het coronajaar 2020 weduwe of weduwnaar zijn geworden.
Werkgroep Voedselbank
De werkgroep Voedselbank heeft samen met protestantse kerk Open Hof en basisscholen Th. Rijken,
Wereldwijs en Jongleren 51 kratten opgehaald, voor de Voedselbank ’s-Hertogenbosch e.o. tijdens de speciale
acties in oktober 2020.
Tevens zijn er gedurende het jaar bij de kerken levensmiddelen voor de voedselbank in gezameld.
Werkgroep ‘Zondag van de Armen’
De werkgroep “Zondag van de Armen” heeft op 13/14 november 2021 de vieringen verzorgd. Tijdens de
zondagsviering heef Kees Janson van de Stichting Nsobe Community School in Zambia een korte, duidelijke
inleiding verzorgd. De collecte-opbrengst was bestemd voor de school.
Werkgroep Adventsactie
De werkgroep Adventsactie heeft de viering voor 2021 (project Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook)
op 19 december 2021 voorbereid.
Koffiedrinken in de wijk
De werkgroep is 5 keer op verschillende plaatsen in onze parochie actief geweest. De opkomst was zeer
wisselend, variërend van 1 – 15 personen.
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Gast aan tafel
Dit project is doordat er geen gasten zijn aangemeld en door de coronaregels niet doorgegaan. Voor 2022
wordt bekeken of deze activiteit in een andere opzet georganiseerd kan worden
Het afgelopen jaar heeft CWM uit haar vermogen gelden beschikbaar gesteld voor:
Plaatselijk:
Plaatselijk:
Regionaal:
Landelijk/Wereld:
Landelijk/Wereld:

ziekenbezoekgroep
Stichting Leergeld
De Voedselbank ’s-Hertogenbosch e.o.
Nsobe Community School
Kerk in Nood

€ 200,-€ 100,-€ 100,-€ 200,-€ 200,--

CWM heeft het derde boekjaar afgesloten met een overschot van € 2408,--. Met name dankzij de bijzondere
donatie van € 2700,-, afkomstig van de Parochie Wonderbare Moeder uit hoofde van de verkoop van de kerk in
Herpt. Voor een uitgebreider overzicht van de financiën wordt verwezen naar de jaarrekening 2021.
3.

CHRONOLOGISCH OVERZICHT ACTIVITEITEN

januari 2021, februari 2021
maart 2021:
 rondbrengen van Paas-attentie door ziekenbezoekgroep: noveenkaars met palmtakje
 viering m.m.v. Chantemble en Petra Janssen van de Bisschoppelijke Vastenactie
april 2021:
mei 2021:
 Koffiedrinken in de Wijk
juni 2021:
 Koffiedrinken in de Wijk
juli 2021:
 Koffiedrinken in de Wijk
 activiteit met bestuur CWM: fietstocht naar ’s-Hertogenbosch met bezoek aan Bisschop de Korte en
de St. Jan. Terras met koffie en Bossche bol. Afsluiting bij Lieke.
Augustus:
 koffiedrinken in de wijk
september 2021:
 Koffiedrinken in de Wijk
Oktober 2020:
 Wereld Missiedag
 Wereld Missiedag kinderen
 voedselbankactie: 51 kratten, opbrengst collecte € 464,22,
November 2020:
 Verdeling financiën over projecten
 Zondag voor de Armen: Nsobe : opbrengst collecte: € 440,03
December 2020:
 Rondbrengen Advent-fruitpakketjes i.s.m. ziekenbezoekgroep
 Adventsactie
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Drunen, januari 2022

