Jaarverslag 2016 - activiteiten
In onze parochie zijn twee weekendvieringen, én vieringen op maandag t/m vrijdag; wekelijks is een viering
in twee bejaardenhuizen en regelmatig in een verpleeginstelling; éénmaal per maand een Familieviering.
Oecumenische vespervieringen vinden twee maal per jaar plaats.
Eénmaal per jaar wordt een InterKerkelijke Zangavond gehouden.
Het Parochiecentrum is dagelijks open voor inloop van vrijwilligers en anderen. Het Pastorale Team en
anderen gaan op huisbezoek en bezoeken parochianen in zieken- en verpleeghuizen. Ook voor stervens-begeleiding is men beschikbaar.
Met enige regelmaat melden zich - buiten de gewone doopjes en vormsels - jongeren en volwassenen die
gedoopt en gevormd willen worden.
De parochie is vier zangkoren rijk.
De parochie heeft dit jaar - in het kader van de actie Kerkbalans - voor het eerst gebruik gemaakt van een
doorlopende incasso-machtigingskaart.
Een parochieblad ‘Dionysius in Beeld’ verschijnt zes maal per jaar.
Er zijn contacten met (inter)kerkelijke en maatschappelijk organisaties.
Een Parochiële Caritas Instelling is actief. Vanuit de Dionysiusparochie vindt de training van Schuldhulpmaatjes plaats. Twee maal per jaar wordt een Voedselbankactie georganiseerd, één maal ook voor kinderen.
Leden van de PCI en het Pastorale Team zijn als hulp/begeleiding vanuit de parochie incidenteel aanwezig
bij vergaderingen met gemeentelijke en andere instanties inzake diverse (gezins)problematieken.
Vluchtelingen, met of nog zonder verblijfsvergunning, wordt de nodige diverse hulp geboden.
Er is ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor pastorale en maatschappelijke stages en bijeenkomsten en vrijwilligerswerk op therapeutische basis.
Op 20 maart, voorafgaand aan de Palmpasenviering, heeft een processie plaatsgevonden, waaraan kinderen
met mooi versierde Palmpasenstokken hebben deelgenomen en ook volwassenen. Na de viering zijn de
Palmpasenstokken naar zieken gebracht, naar mensen die iemand moesten verliezen, of eenzaam waren.
Op 27 april deden kinderen, jongeren en volwassenen hun Eerste heilige Communie.
Op 29 mei werd het Sacrament van het Vormsel toegediend aan jongeren en volwassenen.
De Jaarmarkt vond was op 21 september; het thema was ‘Voel je welkom’.
De Alpha-cursus startte zoals gewoonlijk in september; een filosofiecursus en drie-wekelijkse verdiepende
geloofsavonden vonden plaats gedurende het hele jaar.
In de Advent werd een Parochie-Stille-Dag georganiseerd in Heiloo.
De KiDi-club (catechese), bestemd voor kinderen die op de basisschool zitten, komt een maal in de veertien
dagen bij elkaar. Het KISI-club-koor, dat wekelijks repeteert, staat open voor kinderen vanaf zes jaar, voor
tieners en jongeren. “On the Road’ is bedoeld voor de middelbare school-leeftijd en komt drie-wekelijks samen. Verschillende geloofsverdiepende uitstapjes zijn gemaakt. Verschillende ouders en jongeren zijn naar
de WereldJongerenDagen in Polen geweest.
Op de tweede zondag in oktober heeft het Parochiefeest plaatsgevonden en in november was de feestelijke
vrijwilligersavond.
De verlichting in de kerktuin is gerealiseerd en de begraafplaats heeft een nieuw hek-in-stijl gekregen.
De voorbereiding van het 150-jarig parochiejubileum is gestart.

