
Toespraak Caritas zondag Willibrorduskerk 

We vieren vandaag, op de werelddag van de armen, caritaszondag. We zijn beperkt in de 

mogelijkheden om samen te komen en speciale activiteiten te organiseren, maar des te 

harder klinkt de oproep om actief om ons heen te kijken en aandacht te hebben voor de 

mensen die arm zijn, moeilijk hebben en die niet aan hun lot over te laten.   

De Caritas Werkgroep Heiloo stelt zich ten doel dat iedereen aan de samenleving moet 

kunnen deelnemen. Onze huidige samenleving stelt steeds meer voorwaarden en het kan 

ons allemaal zo maar overkomen dat je aan de andere kant belandt. Dat geldt nog meer in 

de huidige pandemie waarvan de economische gevolgen het hardst aankomen bij de 

kwetsbaarste groepen in onze samenleving. Ook in Heiloo. Vooral hier is de schroom om 

hulp te vragen groot. Dat hebben wij als Caritas dit jaar goed gemerkt. Er worden grenzen 

bereikt aan zelfredzaamheid van mensen, veerkracht en energie raken op. Maar armoede is 

niet iets om je voor te schamen, het is een wezenlijk onderdeel geworden van onze 

samenleving. 

Van oudsher is de Caritas van kerkelijke huize. Ooit ontstaan uit een Armenfonds, is Caritas 

Heiloo sinds 1992 zelfstandig aktief. Kerken zijn altijd zeer goed vergroeid geweest in lokale 

samenlevingen en bieden ook een neutraal platform waar je ook op jezelf kunt zijn. Als 

kleine, maar daadkrachtige, organisatie zonder bureaucratie kunnen wij snel anticiperen op 

hulpvragen. We maken daarbij gebruik van een groot netwerk en werken en denken samen 

met vele andere vrijwilligersorganisaties in Heiloo. We luisteren en helpen waar we kunnen, 

zonder te oordelen. Organiseren vele, jaarlijkse, akties voor de minima in Heiloo en 

ondersteunen o.a. de voedselbank 

Dit jaar strekken wij onze hand uit naar de arme. Dat doen wij samen met de organisatie 

“Sandra&Boet”, die dit al vijf jaar doet naar gezinnen en ouderen in Heiloo die het financieel, 

materieel of sociaal niet zo getroffen hebben. Wij willen samen “iemands lichtpuntje zijn” 

omdat het juist nu belangrijker is dan ooit om naar elkaar om te kijken. Zo kan er in deze 

gezinnen toch Sinterklaas gevierd worden. Wij ondersteunen deze aktie en bieden daarnaast  

deze gezinnen ook een kerstpakket aan indien zij dat wensen. U kunt daar de komende 

week in de Uitkijkpost meer over lezen. 

Tot slot willen wij als Caritas iedereen oproepen die het moeilijk heeft, of misschien iemand 

kent die het moeilijk heeft, over de drempel van schroom en schaamte te stappen en onze 

hand te pakken. Om hulp vragen is soms echt noodzakelijk en niet meer dan goed voor 

jezelf zorgen. 

Mocht u ons, of deze aktie, willen ondersteunen dan willen wij u daarvoor bij voorbaat alvast 

van harte bedanken. Wij doen ons werk met en dankzij donaties en vrijgevigheid van de 

samenleving! U vindt onze collectekaartjes in de Kerkstraat. 

Ik wens u een goede gezondheid en fijne zondag toe. 

      


