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CARITAS  

WONDERBARE MOEDER  

Centrum voor Aandacht en Hulp 
 

Jaarverslag januari 2022 – december 2022 

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 vierde boekjaar van CWM bestrijkt de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.  
 

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 2022: 

Harrie de Poot   interim-voorzitter, penningmeester                                                                                                            

Jacques Smeets   vice-voorzitter                                                                                                        

Lieke Waarts   secretaris                                                                                                              

Diaken Albert Soeterboek lid, liaison Parochie Wonderbare Moeder 

Daarnaast nemen ook Dieneke van Hulten en Rien Nagtegaal deel aan de bestuursvergaderingen en 

activiteiten 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 2022 in totaal 8 maal vergaderd.  
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De vergadering van januari 2022 heeft via Zoom plaatsgevonden. 
 
In de vergadering van 12 september heeft het bestuur besloten een aantal werkgroepen en 
activiteiten af te stoten. Een wekelijkse bloemengroet in de zondagviering van 11.00 uur in de 
Lambertuskerk Drunen is als nieuwe activiteit toegevoegd. 
 
CWM kent de navolgende werkgroepen: 
 

- Bloemengroet 
- Vredesweek 
- Wereldmissiedag (alleen ondersteuning in de viering) 
- Adventsactie (alleen ondersteuning in de viering) 
- Voedselbank 
- Zondag van de Armen (alleen een collecte) 

 
De parochianen die door leden van de ziekenbezoekgroep worden bezocht hebben met Kerstmis een 
attentie gehad. De kosten hiervoor zijn voor rekening van CWM. 
 
Daarnaast is er een groep die zich richt op individuele hulpvragen die vanuit de parochie-
gemeenschap opkomen. In 2022 zijn er in januari/februari enkele nep-hulpvragen geweest. Verder 
hebben drie personen hebben zich bij de parochie gemeld voor hulp. Deze hulpvragen zijn door 
leden van CWM afgehandeld.  
 
 

Werkgroep Vredesweek 
 
Op zaterdagochtend 24 september hebben  parochianen van Parochie Wonderbare Moeder en 
gemeenteleden van de Protestantse Kerk Drunen de vredeswandeling gelopen. Ondanks de regen is 
de gehele route gelopen. Dominee Bram Wassenaar en Diaken Albert Soeterboek hebben voor de 
inhoudelijke teksten zorg gedragen. 
 
 

Werkgroep Voedselbank 
 
De werkgroep Voedselbank heeft tijdens de speciale actie in oktober samen met Protestantse Kerk 
Drunen en basisscholen Th. Rijken, Wereldwijs, Olof Palme en Jongleren 80 kratten opgehaald, 30 
kratten via de kerken en 50 kratten via de basisscholen.  
Van de opbrengst van de collecte zijn voor het uitgiftepunt van de Voedselbank in Drunen wc-papier 
en toiletartikelen gekocht. 
Tevens zijn er gedurende het jaar bij de kerken levensmiddelen voor de voedselbank in gezameld. 
 

Ontmoeten de wijk in 
Op 25 mei is er nog een ‘Ontmoeten de Wijk in’ georganiseerd: locatie bij d’n Elshof in Elshout. De 
opkomst was ongeveer 15 personen. Inmiddels zijn de activiteiten hiervoor gestaakt. 

 
 
Het afgelopen jaar heeft CWM uit haar inkomsten en vermogen gelden beschikbaar gesteld voor:  
 
Plaatselijk:  Voedselbank uitgiftepunt Drunen  € 250,-- 
Regionaal:  Inloopschip Den Bosch.    € 250,-- 
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Landelijk/Wereld: Nsobe Community School   € 250,-- 
Landelijk/Wereld: Kerk in Nood     € 250,-- 
     
CWM heeft het vierde boekjaar afgesloten met een tekort van € 97,--. 
Voor een uitgebreider overzicht van de financiën wordt verwezen naar de jaarrekening 2022. 
 
 

3. CHRONOLOGISCH OVERZICHT ACTIVITEITEN  
 
januari 2022: 
 
februari 2022: Bijdrage Parochiewijzer Pasen 2022 
 
maart 2022: 
 
april 2022: 

 
 
mei 2022: 

 15 mei: Oekraïense vluchtelingen in Elshout bij de mis en daarna koffie met worstenbrood 

 25 mei: Ontmoeten de wijk in 
 
juni 2022: 
 
juli 2022: 

 Activiteit met bestuur CWM: fietstocht naar Waalwijk met bezoek aan de Sint Janskerk met 
aansluitend terrasbezoek. Afsluiting bij Dieneke. 

 
augustus:  
 
september 2022: 

 Op 8 september heeft CWM deelgenomen aan een inspiratiebijeenkomst bij het Bisdom voor 
caritasinstellingen 

 24 september: Vredesweek met op zaterdag 24 september een vredeswandeling 
 
oktober 2022:  

 Wereldmissiedag 

 Wereldmissiedag kinderen 

 Voedselbankactie: 80 kratten, opbrengst donaties € 165,-- 

 Verdeling financiën over projecten 
 
november 2022: 

 Bijdrage Parochiewijzer Kerstmis 2022 

 Zondag voor de Armen: opbrengst collecte: € 424,85 
 
december 2022: 

 Zondag 18 december bij het Dickensfestijn heeft CWM chocolademelk geschonken. De 
chocolademelk is geschonken door de supermarkten Jumbo en Jan Linders. De opbrengst 
was € 367,73 en komt geheel ten goede aan de voedselbank ’s-Hertogenbosch e.o. 
uitgiftepunt Drunen. 

 Rondbrengen Advent-attenties i.s.m. ziekenbezoekgroep 
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 Adventsactie: collecte 
 
 
Drunen, 6 januari 2023 
 


