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“Vasten, dat wil zeggen onze houding jegens de ander en de schepping 
veranderen: van de verleiding alles “te verslinden” om onze gulzigheid te 
verzadigen tot het vermogen om te lijden uit liefde. Liefde, die de leegte 

van ons hart kan vullen. Bidden om af te kunnen zien van het 
verafgoden en de zelfgenoegzaamheid van ons ik en bekennen dat wij de 

Heer en zijn barmhartigheid nodig hebben. Aalmoezen geven om te 
treden uit de dwaasheid voor onszelf te leven en alles te vergaren, in de 

illusie dat wij ons van een toekomst verzekeren die ons niet toebehoort, en 
door het geven de vreugde van het plan dat God in de schepping en ons 

heeft gelegd terug te vinden, het plan van God om onze broeders en 
zusters en de hele wereld lief te hebben en in deze liefde het ware geluk te 

vinden. 

(..)Laten wij het egoïsme, de op onszelf gevestigde blik opgeven en ons 
richten op het Pasen van Jezus; laten wij de naasten worden van de 
broeders en zusters in moeilijkheden door met hen onze geestelijke en 
materiële goederen te delen. Zo zullen wij door de overwinning van 
Christus over zonde en dood in ons leven te verwelkomen ook zijn 

veranderende kracht over de schepping aantrekken.” 

 

Paus Franciscus in zijn boodschap voor de veertigdagentijd 2019 
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 
 
 

 
Uit het aartsbisdom 
 
‘Caritas beweegt’ is het motto van de landelijke dag voor caritas en diaconie, die op 6 april wordt 
georganiseerd door de gezamenlijke bisdommen van de Nederlandse kerkprovincie. Al eerder 
stuurden we u de informatie toe. >>klik hier voor meer informatie. U bent zeer welkom om deel 
te nemen aan deze inspirerende dag, met boeiende sprekers en verdiepende workshops., >> klik 
hier voor de workshops. 
 
 

Besturencursus 
In het voorjaar organiseert de DKCI voor elk vicariaat weer een besturencursus 
voor nieuwe bestuursleden en voor andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten 
worden gehouden op: 
 
 

16 mei 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest. 
23 mei 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58, Elst. 
25 mei 2019 van 10.00 tot 12.30 uur in het Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2, Deventer. 
Alle informatie treft u aan op de website van de DKCI www.dkci-utrecht.nl  
 

Opleiding weer van start in 2019  
Wilt u opgeleid en gevormd worden tot diaconaal assistent, 
catecheet of diaken? We dagen U uit  na te denken over 
deelname aan de nieuwe opleiding.  
>>klik hier voor meer informatie 
  

Op Tocht – Sint Joris  
Zoals in onze vorige nieuwsbrief vermeld zullen we vanaf nu per nieuwsbrief een 
pdf meesturen waarin de bijdrage aan Op Tocht van een diaconale werker te 
lezen is. Dit jaar nemen we als thema ‘diaconale beschermheiligen’. De derde 
bijdrage van Hans Oldenhof vindt u hier welke half maart 2019 verschijnt in de 
uitgave van Op Tocht nummer 3. 
 
 

 

Facebook Op de facebookpagina Caritas in Nederland treft u regelmatig inspirerende 
en belangwekkende initiatieven en personen aan >>klik hier voor meer informatie 
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:info@dkci-utrecht.nl
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/02/CaritasBeweegtUitnodiging.jpg
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/02/CaritasBeweegtUitnodiging.jpg
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/02/CaritasBeweegtWorkshops.jpg
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/02/CaritasBeweegtWorkshops.jpg
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/02/CaritasBeweegtWorkshops.jpg
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/02/CaritasBeweegtWorkshops.jpg
http://www.dkci-utrecht.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/
http://www.ariensinstituut.nl/opleidingen/nieuws/Pages/OpleidingenvanhetAartsbisdomUtrechtin2019.aspx
http://www.ariensinstituut.nl/opleidingen/nieuws/Pages/OpleidingenvanhetAartsbisdomUtrechtin2019.aspx
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/03/Op-Tocht-03-2019-DKCI-Sint-Joris-min.pdf
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/03/Op-Tocht-03-2019-DKCI-Sint-Joris-min.pdf
https://nl-nl.facebook.com/CaritasInNederland/
https://nl-nl.facebook.com/CaritasInNederland/
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AVG Op de website van de rrk.kerk treft u voortdurend praktische en 
nieuwe informatie aan over de toepassing van de AVG. Onlangs over 
de plaatsing van foto’s, o.a. op de websites. We nodigen u uit om als 
u praktische vragen hebt, waarop u geen antwoord vindt op de 
website over AVG, deze aan ons door te geven. Wij verzamelen die en 
spelen deze door naar de adviseur(s). Vermeld u dan: vragen AVG.  

 

Uit de parochies en PCI-en 
 
 
 
 

Aandacht voor uitgeprocedeerden in Ressen: Hoe geef je meer bekendheid aan de hulp die 
ongedocumenteerde asielzoekers krijgen, bijvoorbeeld in de streek rond Nijmegen van de stichting 
GAST? Op drie dinsdagen in maart organiseren de geloofsgemeenschappen in Lent en Oosterhout-Slijk 
Ewijk van de Maria Magdalenaparochie samen met de Protestante Streekgemeente de Vierplek in het 
middeleeuwse kerkje van Ressen de jaarlijkse vastenmeditaties. Voorafgaand aan de meditatie (een 
vesperdienst in het middeleeuwse kerkje van Ressen) kunnen ongeveer 30 personen per keer 
deelnemen aan een sobere, maar smakelijke maaltijd. Er wordt en bijdrage gevraagd van € 6,50. De 
overheid zet uitgeprocedeerde vluchtelingen, vaak ziek of getraumatiseerd, op straat. Zonder 
voorzieningen, zonder perspectief. Stichting Gast helpt deze mensen met medische, maatschappelijke 
en juridische bijstand. Daarnaast biedt zij hen eten, leefgeld en een dak boven het hoofd 
 

Lourdesreis voor wie het niet kan betalen:  Hoe kun je geld 
inzamelen voor mensen die wel op bedevaart willen, bijvoorbeeld 
Lourdes, maar dit niet kunnen betalen? Het Lourdeswerk in Huissen 
(Maria Magalenaparochie) en een aantal protestanten uit  Aalten 
(ondersteund door de Ludgerparochie) halen daartoe de 
Theatervoorstelling “De Maria Passie” naar zich toe in maart. De Maria 
Passie is een kleinschalige theatervoorstelling die in heel Nederland 
wordt gespeeld. De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken 

worden vanuit haar perspectief belicht. Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt naar de huidige tijd. 
Het script is geschreven rond 15 liedjes. Deze liedjes worden gezongen door een koor en solisten. 
 

Welke parochie heeft altijd een tweede, diaconale collecte?  
De tweede collecte in een parochie vorig jaar in totaal € 76.233,20 opgebracht. 
Deze collecte is bestemd voor maatschappelijke doelen, dichtbij en ver weg. 
Het gaat om de Zalige Titus Brandsmaparochie. In totaal werden in 2018 91 
goede doelen gesteund. In TitusBreed nr. 38 (Vastentijd 2019) verschijnt een 
artikel over de bestemming van deze gelden. De parochianen laten daarmee 
zien dat zij naast de eigen geloofsgemeenschap en parochie ook andere 
organisaties willen steunen die goed werk doen in eigen plaats en regio, in 
binnen- en buitenland, in het bijzonder ook de Derde Wereld. 
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Wereldwijde aandacht voor vrouwen: Op de 1e 
vrijdag van maart om 10.30 uur werd  wereldwijd de 
wereldvrouwengebedsdag gevierd. Zo ook in 
Arnhem, in Vreedenhoff. Daar was ook vanuit de 

Eusebiusparochie steun voor. De bijeenkomst wordt altijd internationaal voorbereid én geleid door 
vrouwen, van wie velen in vele landen nog niet officieel mogen voorgaan in kerkdiensten. Dit jaar 
kwam er materiaal, voorbereid door vrouwen van diverse pluimage in Slovenië. Het thema was: 
Welkom, jij bent uitgenodigd! De gelijkenis van de verontschuldigingen in Lucas 14, 15-24 stond 
centraal. De vraag die de vrouwen uit Slovenië ons stelden is: Als je hoort, wie de gastheer allemaal 
laat uitnodigen, zou jij dan binnen willen komen en van dit onverwachte gezelschap genieten? En 
kunnen wij als kerken gemeenschappen zijn, die gemengd zijn in afkomst en leeftijd? 

 
Vormingstheater- Hoe kun je op originele wijze aandacht 
schenken aan twee hedendaagse thematieken, ‘Milieu’ en 
‘Vluchtelingen’? In de Parochie Franciscus en Clara kozen ze voor 
theater. Pastoraal werker Ivan Kantoci speelde mee in de 
Dorpskerk van Twello op een zaterdag in maart . Onder de titel 
“Kom bevrijden. Hoelang nog kun je dit aanzien?” kwam er 
confronterende voorstelling, die zich bewoog tussen hoop en 
wanhoop. Na afloop van de voorstelling was er de Markt van de 
Hoop met presentaties van maatschappelijke organisaties in de 

Gemeente Voorst. De netto opbrengst is bestemd voor het vrouwenproject van stichting El Mundo 
Nepal / Thailand in Nepal, Stichting Noodhulp en voor een bijdrage aan de artistieke ontwikkeling van 
een vluchteling of statushouder 
 

Inspiratiebijeenkomst: Hoe kun je als PCI een inspirerende 
bijeenkomst organiseren voor alle parochianen die werkzaam 
zijn in het diaconale veld? Te denken is aan de lokale PCI-leden, 
de vrijwilligers van (zieken)bezoekgroepen, de pastoraal 
coördinatoren en zij die gemeenschap bevorderende 
activiteiten organiseren binnen de parochie. In de 
Lebuïnusparochie nodigde men Kees Posthumus uit met zijn 
bijzondere programma “De Bijbel in één uur”. De Bijbel kent 

meeslepende verhalen over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Met de 
voorstelling komen in sneltreinvaart bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel aan de orde. 
Verhalen over ontstaan van leven tot overlijden kennen elementen van geloof, hoop en liefde. Na de 
indrukwekkende voorstelling gingen de aanwezigen in gesprek met elkaar aan de hand van de 
volgende vragen: Wat zegt het verhaal ons? Op welke rollen kun je het toepassen in de huidige tijd? 
Wat kun je voor elkaar krijgen? Men ging de zoektocht aan door de verhalen te horen te bespreken en 
daarin God te ervaren, ook in relatie tot de eigen inzet.  

 
Vluchtelingenwerk dichterbij: Hoe geef je een breed publiek 
inzicht in het werk van Vluchtelingenwerk en hoe werf je nieuwe 
vrijwilligers daarvoor? De PCI van de Heilig Kruisparochie 
nodigde de coördinator van Vluchtelingenwerk in Raalte, 
Marloes Meijerman, uit naar de Pauluskerk om daarover te 
vertellen. Zij spreekt over het begeleidingstraject dat de 
vluchtelingen wordt geboden; de achtergrond van de landen 

waar de mensen vandaan komen; de problematiek waar Vluchtelingenwerk Raalte mee te maken 
heeft; de mooie en leuke dingen die men tegenkomt en de activiteiten die worden georganiseerd.  
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Wethouder ontmoet armen: Naar aanleiding van de 
Wereldgebedsdag voor de armen op 9 december in de 
Martinuskerk in Arnhem organiseerde het Inloophuis 
van de Eusebiusparochie aldaar een geslaagde maaltijd, 

waarbij wethouder Ronald Paping (Groen Links/armoedebeleid) een open gesprek kon aangaan met 
mensen die zelf in armoede moeten leven. Zo greep de kerk de kans aan om te verbinden. 
 

Franciscus en de klimaatverandering: In de Emmauskerk in Dieren (Eusebiusparochie) heeft men 
een creatieve manier gevonden om mensen aan de praat te krijgen over de klimaatverandering en de 
opwarming van de aarde. Men nodigde de franciscaan Loek Bosch uit Megen uit om te vertellen over 
wat we volgens hem op dat terrein van Franciscus van Assisi kunnen leren (28 maart).  
 

Groene Kerk: een parochiebestuur kan wel in zijn beleidsplan zetten dat men een milieuvriendelijk 
beleid wil (in de Eusebius). Maar hoe geef je dat vorm? Een hele pagina van het parochieblad is gewijd 
aan de encycliek Laudato Si en een groep mensen uit Arnhem Zuid roept anderen op om zich bij hen 
aan te sluiten en plannen te maken hoe men samen Groene Kerk kan worden. 
 

Kwetsbare vrijwilligers: Ze willen zich graag inzetten. Maar wat is er nodig willen zij echt hun plek 
vinden, bijvoorbeeld binnen een inloophuis (waarvan er in Nederland meer dan 100 zijn)? Het 
Inloophuis in Arnhem gaat met vier collega-inloophuizen een experiment aan om ervaring op te doen 
en ervaringen uit te wisselen. 

 
Dapperheid onderscheiden: In het parochieblad van de Franciscus 
en Claraparochie, gewijd aan het thema naastenliefde, werd iemand 
in het volle licht gezet. Onlangs kreeg Willemien Bonekamp-Holtkuile 
een erepenning voor menslievend hulpbetoon. Zij had met gevaar 
voor eigen leven een gehandicapte vrouw weggehaald voor een 
aanstormende Intercity. Deze erepenning is de civiele pendant (sinds 
1822) van de militaire Willemsorde voor betoonde bijzondere 
dapperheid.  

 

 

 

 

De Sociale Kwestie is terug: In het parochieblad van februari 
van de Elisaparochie in Almelo wordt uitgebreid teruggeblikt 
op de bijeenkomst in november 2018 met als titel ‘Spanning 
tussen Kerk en Vakbeweging’. Sprekers waren kardinaal Eijk, 
voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius, Piet Hazenbosch 

(CNV) en Hub Crijns van de werkgroep De arme kant van Nederland. De bijeenkomst vond plaats in de 
Wilhelminaschool in Hengelo waar lang geleden Storkarbeiders werden opgeleid. Opvallend was dat 
niet spanning maar de verbinding, het gemeenschappelijke tussen vakbeweging en kerk, het 
leeuwendeel van de aandacht kreeg.  Helaas lopen, aldus de gesprekleider, zowel bij de kerk als bij de 
vakbeweging de ledenaantallen terug. Maar volgens de kardinaal is de Sociale Kwestie uit de tijd van 
Ariëns weer terug op de agenda. 
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Utrecht: Werkconferentie ‘Dienen en trouw-
zijn’, Het pastoraal team van de samenwerkende 
parochies van katholiek Utrecht organiseren een 
werkbijeenkomst aan op 20 maart.  Op de 
conferentie ‘Dienen en trouw-zijn’ staat de 
uitwerking van de pastorale visie ‘Blijf bij ons, Heer’ 
(te lezen op www.katholiekutrecht.nl) centraal 
gericht op de activiteiten en initiatieven op het veld 
van diaconie, zorg en solidariteit.  

 

De personele Unie van de Caritas Utrecht 
evalueerde haar eerste jaar. Er is goede 
samenwerking met buurtteams en buurtpastoraat 
waardoor steeds meer aanvragen binnenkomen. 
Voor de toekomst zoekt men naar intensivering van 
contacten in de stad. 
 

 

 

 

 een diaconale kalender als voorbeeld? 

>>klik hier voor de kalender 

 

 

En voorts meldt de pastoraal werkster Meupelenberg:  
1. Vanuit de diaconie in samenwerking met PCI en de diaconie van de PKN kerk wordt er een 

paaspakkettenactie georganiseerd. In de goede week worden de pakketten bezorgd. 
2. Communicantjes zamelen levensmiddelen in, in het kader van Samen delen. 
3. 9 maart doet de scholentour van de Vastenactie de basisschool Kadoes aan om uitleg te geven 

over het vastenproject. 
4. In alle kerken van onze parochie wordt er een juk geplaatst om het 

thema: ’Water verandert alles’ beeldend te ondersteunen in het kader 
van de landelijke vastenactie.  

5. In maart en april zijn er diverse sponsorloopacties in de parochie in het 
kader van de Vastenactie. 

6. 14 maart is er een evaluatieavond  voor de gehele 
parochie betreffende drie diaconale projecten die 
gerealiseerd zijn in Matamba te Tanzania. 

 

 

 

https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/03/Diaconale-jaarkalender-2019-H-Pancratiusparochie.pdf
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/03/Diaconale-jaarkalender-2019-H-Pancratiusparochie.pdf
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Dertig Jongeren van de drie M25 groepen van de parochies De Goede 
Herder, de Heilige Geest en HH. Jacobus en Johannes zijn op 
1 februari naar de PI (gevangenis) geweest in Almelo. Met 
de jassen in de auto, mobieltje thuis en alleen een paspoort 
of identiteitskaart gingen de jongeren naar binnen om zich te 
laten rondleiding met een bewaker door de gevangenis. 
Een indrukwekkende invulling van de avond met als slot een 

ontmoeting en gesprek met één van de 
gevangenen. Vooroordelen zijn minder 
geworden bij de jongeren en ze kwamen er 
achter dat de gevangene ook maar ‘gewoon’ 
mens was. 

 

Landelijk nieuws  

Vastenactie pelgrimstocht in teken van water 

De Vastenactie pelgrimstocht is inmiddels een traditie. 
Dit jaar staat deze driedaagse pelgrimage voor de 
negende keer op het programma: op 11, 12 en 13 april 
wandelen de deelnemers rondom Weesp. “We 
pelgrimeren ter bezinning op onszelf en onze 
levensstijl, maar ook om geld bij elkaar te brengen voor 
de projecten van Vastenactie,” aldus de organisatie. 
>>lees verder 
 

Raad van Kerken Symposium ‘In vrede samenleven’ 
In samenwerking met diverse oecumenische partners 

organiseert de taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede 

van de Raad van Kerken een symposium met als thema ‘In vrede 

samenleven’. Tijdens dit symposium wordt kennisgemaakt met 

een kloostergemeenschap midden in de complexe wereld van 

het Midden-Oosten. Jens Petzold, een van de monniken, zal zijn 

ervaringen delen. Verder werken mee Rasit Bal en Marcel 

Poorthuis. Tijd en plaats: vrijdag 22 maart , 13.00 – 17.30 uur, 

Janskerk, Utrecht. Aanmelding: secretariaat@oecumene.nl  

 
Publiekslezing Rowan Williams Van 3 t/m 5 april komt Rowan Williams naar Nederland. Hij is 
hiervoor uitgenodigd door de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en zal tijdens zijn verblijf ook te gast 
zijn bij de Raad van Kerken. Williams was van 2002 – 2012 aartsbisschop van Canterbury en is een van 
de meest toonaangevende theologen van onze tijd. In zijn boek ‘Holy Living’ tracht Williams 
spiritualiteit een plek te geven in het stedelijk bestaan. Hij legt daartoe de bijbel naast de Regel van 
Benedictus en mystici als Teresia van Avila en Juliana van Norwich. Op donderdagavond 4 april houdt 
hij hierover een publiekslezing in de Oud-Katholieke Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2, 
Utrecht. De avond begint om 19.00 uur met een Evensong (vespers). Toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt gewaardeerd.  
 

https://www.aartsbisdom.nl/vastenactie-pelgrimstocht-in-teken-van-water/
https://www.aartsbisdom.nl/vastenactie-pelgrimstocht-in-teken-van-water/
mailto:rsecretariaat@oecumene.nl
mailto:rsecretariaat@oecumene.nl


8 
 
 

Graag nodigen we u uit voor de komende regionale 
ontmoeting van Charterkerken en andere belangstellenden in de 
regio Midden- en Zuid-Nederland en onze delegatie van het 
bureau van INLIA op dinsdag 12 maart 2019 vanaf 19.30 uur in 
Rhenen. Wij stellen ons voor tijdens het regioberaad o.a. met u te 
spreken over actuele ontwikkelingen rondom ‘Bed-Bad-Brood’ 
(de start van de zgn. Landelijke Vreemdelingen Voorziening, LVV), 
en het ‘Kinderpardon’ (de Afsluitingsregeling als gevolg van het 
politieke akkoord van 29 januari jl.).  
Graag horen we welke onderwerpen u verder nog zou willen 
agenderen. 
INLIA nodigt uit: Wij zien er naar uit u allen op dinsdag 12 maart 

a.s. in Rhenen te mogen ontmoeten. Wij zijn dan te gast bij de Protestantse Gemeente Rhenen in de 
Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1, 3911 EA  RHENEN. Indien niemand uw geloofsgemeenschap of 
werkgroep kan vertegenwoordigen zouden we het op prijs stellen een berichtje van verhindering te 
ontvangen, liefst per e-mail aan krp@inlia.nl. >>klik hier voor de website 
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik u ook alvast te wijzen op de landelijke Inspiratie- en 
Expertisedag voor Charterkerken, die dit jaar op zaterdag 6 april a.s. in Amersfoort zal worden 
gehouden.  

 
Kansfonds bericht over steun aan de meest 
kwetsbaren, o.a. over veiligheid thuis en over de 
mensen met schulden. >>klik hier voor de website 
 

 
 
 

 
 
Leerhuis 

 
De werkers van de DKCI gaan vooral in op de vragen die op lokaal niveau leven. 
Gezamenlijk hebben we een cursusaanbod ontwikkeld, van zaken die in elke 
PCI en parochie terugkeren.   
   
 

 

• Zorg en wetgeving: wat is er veranderd in de sociale wetgeving. Wat doet de gemeente? Wat 
doet de landelijke overheid? Wat doet de buurtzorg? En wat doet de kerk?  

• fondswerving – sommige PCI-en zijn rijk, anderen zijn minder  draagkrachtig. Er leven wel 
goede ideeën. Waar is geld te vinden? Mara fondswerven, hoe doe je dat?  

• Armoede dichtbij. Het is een steeds terugkerende vraag: waar vinden we in onze omgeving 
mensen die arm zijn. De DKCI biedt een korte training aan: waar en hoe kijken we naar armen?  

• Besturencursus PCI . Het Algemeen Reglement wordt soms lastig gevonden om te lezen. Toch 
geeft het de kaders aan waarbinnen een PCI-bestuur werkt. Voor nieuwe en oude 
bestuursleden bieden we deze presentatie aan, om uit te leggen en uit te wisselen.  

• Vrijwilligerscursus. De kerk vergrijst, het aantal mensen wordt minder, maar het werk van 
caritas en diaconie lijkt toe te nemen. Waar zijn dan de vrijwilligers te vinden die het werk 

mailto:krp@inlia.nl
mailto:krp@inlia.nl
https://www.inlia.nl/nl
https://www.inlia.nl/nl
https://www.kansfonds.nl/?gclid=Cj0KCQjwjpjkBRDRARIsAKv-0O3Q_YKmHWWCev-9T5-HScqeIZsIbJa8MKq5ZhP8z2XAFxF5K4BysDcaAp8EEALw_wcB
https://www.kansfonds.nl/?gclid=Cj0KCQjwjpjkBRDRARIsAKv-0O3Q_YKmHWWCev-9T5-HScqeIZsIbJa8MKq5ZhP8z2XAFxF5K4BysDcaAp8EEALw_wcB
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willen doen? Er staat een andere vrijwilliger op dan in het verleden. Hoe zorgen we dat zij ons 
vinden?  

• In Godsnaam Omzien naar elkaar Elke parochie kent bezoekgroepen en betrokken vrijwilligers 
die het bezoekwerk doen. Deze training, die in Overijssel regelmatig met groot succes gegeven 
wordt i.s.m. het KCWO,  biedt vaardigheden aan op het gebied van gespreksvoering en 
signalering van sociale moeilijkheden. 

 
 
 
 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met het 

secretariaat van de DKCI telefoon 06-42952862, e-mail info@dkci-

utrecht.nl of bezoek onze website: www.dkci-utrecht.nl 

 
Met vriendelijke groet,  

 
Trees Versteegen 
Teamleider 
eindredacteur 
t.versteegen@aartsbisdom.nl 
 
Bernanda van den Hengel  
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
 
Hans Oldenhof 
oldenhof@aartsbisdom.nl 
 
Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
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