Website-ANBI-publicatie (mei 2018)
Onze parochie is aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is van belang voor
de fiscale verwerking van kerkbijdragen, giften en legaten aan onze parochie. De mogelijkheden voor kerkbijdragen zijn talrijk. De jaarlijkse ‘actie Kerkbalans’ en ‘Pinksteractie’, evenals de opties ‘Periodieke Gift in geld’
(schenking over een periode van vijf jaar) en ‘doorlopende automatische incasso’ (per maand/kwartaal/ half
jaar/jaar). Afhankelijk van de keuze is een bijdrage volledig, of na verrekening van de persoonlijk geldende
drempel, aftrekbaar in de belastingaangifte.
Jaarverslag 2017 - uitgeoefende activiteiten
In onze parochie zijn twee weekendvieringen, éénmaal per maand een (extra) Familieviering, én vieringen
op maandag t/m vrijdag; wekelijks is een viering in twee bejaardenhuizen en regelmatig in een verpleeginstelling. Op zondag is er, tijdens de Dienst van het Woord, KinderWoordDienst voor kinderen van de
basisschool.
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 stervensbegeleiding 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, één dirigent/organist, en één dirigent en drie organisten in opleiding.
De parochie heeft dit jaar - in het kader van de actie Kerkbalans - voor een derde keer gebruik gemaakt
van een doorlopende incasso-machtigingskaart.
De KiDi-club (catechese), bestemd voor kinderen die op de basisschool zitten, komt eenmaal in de maand
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.
Een parochieblad ‘Dionysius in Beeld’ verschijnt zes maal per jaar.
Er zijn contacten met (inter)kerkelijke en maatschappelijk organisaties en basis- en middelbare scholen.
Een Parochiële Caritas Instelling is actief. Vanuit de Dionysiusparochie vindt de training van Schuldhulpmaatjes plaats. Twee maal per jaar wordt een Voedselbankactie georganiseerd, éénmaal 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. Een vluchteling
met status heeft, door bemiddeling van parochianen en met medewerking van twee vastgoedeigenaren,
passende huisvesting gevonden in een moeilijke situatie.
Er is ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor pastorale en maatschappelijke stages en bijeenkomsten en vrijwilligerswerk op therapeutische basis.
Op 9 april, 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.
In april/mei en ook in augustus/september worden jaarlijks door de parochie twee vijf-daagse bedevaarten
naar Medjugorje georganiseerd. Ook bedevaarten naar Lourdes en Beauraing worden ondersteund.
Op 21 mei deden 17 kinderen hun Eerste heilige Communie.
Op 18 juni werd het Sacrament van het Vormsel door onze hulpbisschop toegediend aan 17 jongeren en
volwassenen.
Op 4 t/m 6 juli heeft onze parochie deelgenomen aan het Ziekentriduüm in Heiloo: drie dagen van bezinning
en ontspanning voor zieken en bejaarden in het heiligdom van Onze Lieve vrouw ter Nood.
De Jaarmarkt was op 18 september en stond al in het teken van het 150-jarig Parochiejubileum.
De Alpha-cursus startte zoals gewoonlijk in september; een filosofiecursus en drie-wekelijkse verdiepende
geloofsavonden, deze keer op basis van de DVD’s ‘Catholicism’, vonden plaats gedurende het hele jaar.
Op de tweede zondag in oktober is het jubileumjaar, 150 jaar Dionysiusparochie, plechtig geopend met een
feestelijke eucharistieviering. Hoofdcelebrant was Mgr. J. Hendriks, onze hulpbisschop, die een gedenkplaat
met de namen van de 17 Priesterzonen van de parochie zegende en ook het nieuwe Dionysiuslaantje, een
eerder naamloos laantje, dat de Middenweg verbindt met de Pastoor Sprengerstraat. Bij de voorbereiding
van het Parochiejubileum zijn drie doelen gesteld: 1) de contacten met de buurtparochies intensiveren, het
interieur van de kerk, waar nodig, verfraaien en ook de tuinen en het kerkplein, en 3) activiteiten organiseren
voor (nog) niet-kerkbetrokken en minder bedeelde medemensen. Deze doelen zijn bereikt.
In november was de feestelijke vrijwilligersavond - ook in het kader van het 150-jarig bestaan van de Parochie, met een feestelijke attentie voor alle aanwezigen.
In december vond ‘Levend Bethlehem’ plaats: een wandeling rond en in de kerk - vele ‘kerstfiguren’ en
het koor ‘Spirit’ waren te zien en horen en het aantal bezoekers overtrof de verwachtingen. Voor herhaling
vatbaar.

