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De jarige Sant’Egidio ontving op 14 maart Paus Franciscus in Rome. Bij die gelegenheid zei de Paus 

onder andere:  

“Sinds het ontstaan van jullie Gemeenschap is de wereld ‘globaal’ geworden; de economie en de 

communicatie zijn als het ware ‘verenigd’. Maar voor veel mensen, in het bijzonder voor de armen, zijn 

nieuwe muren opgericht. Verschillen bieden gelegenheid tot vijandigheid en conflict, maar ook tot het 

bouwen aan een globalisering van solidariteit en van geest. De toekomst van de geglobaliseerde 

samenleving is: samenleven. Dat ideaal vraagt opnieuw de inzet om bruggen te bouwen, de dialoog 

open te houden, elkaar te blijven ontmoeten. 

Dat is niet alleen een taak voor de politiek of organisaties. Eenieder is geroepen om zijn eigen hart te 

veranderen, om met een barmhartige blik naar de ander te kijken, om bewerker van vrede en profeet 

van barmhartigheid te worden. De Samaritaan uit de parabel zorgt voor de halfdode man op straat, 

omdat hij “medelijden kreeg toen hij hem zag liggen” (Lc 10, 33). De Samaritaan had geen bijzondere 

verantwoordelijkheid voor de gewonde man, en hij was een vreemdeling. Toch zorgde hij voor de man, 

omdat hij een blik van barmhartigheid had. Een christen is door zijn roeping broer van elke mens, in 

het bijzonder de arme, en ook als het zijn vijand betreft. Zeg nooit: “Wat heb ik ermee te maken?” Dat 

zijn mooie woorden om je handen te wassen in onschuld! “Wat heb ik ermee te maken?” Een 

barmhartige blik verplicht ons tot een creatieve en stoutmoedige liefde, waaraan veel behoefte is! We 

zijn broers en zussen van allen, en daarom zijn we profeten van een nieuwe wereld. En de Kerk is teken 

van eenheid van de mensheid, tussen volkeren, families en culturen.” 

>>klik hier voor de gehele tekst. 

Met Pasen smeekte de Paus:  

“Moge met Pasen het licht van de opgestane Christus het geweten van alle politieke en militaire leiders 

verlichten, zodat het bloedbad kan ophouden, de mensenrechten worden gerespecteerd en we onze 

broeders en zusters de noodzakelijke hulp kunnen geven.” 

Dat hopen en bidden wij met Hem.  

We wensen U Zalige en gezegende Pasen. 
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http://www.santegidio.be/event/paus-franciscus-tot-de-gemeenschap-van-santegidio-de-armen-zijn-jullie-schat/
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 
 
 

 
In deze nieuwsbrief presenteren we weer goed nieuws uit de parochies, PCI-en, de missionaire 
organisaties en uit landelijke organisaties. We attenderen op een paar prijzen die verderop in deze 
brief staan, waarvoor u kunt nomineren:  Van de KNR en van het KansFonds. Wees creatief en zoek  
mensen en projecten die voor een prijs in aanmerking komen! Let op de sluitingsdata! 
 

Caritas en diaconie in het aartsbisdom 

 

Nieuws vanuit de DKCI 

Nieuwe armoede Op drie plaatsen in het aartsbisdom is in het 
kader van ‘leren van elkaars ervaringen een presentatie gehouden 
over ‘nieuwe armoede”. De diaconale werkers brachten een 
update van inzichten over nieuwe armoede, o.a. van Roeland Van 
Geuns, lector armoede-en schuldenproblematiek. Vanaf half april 
staat de PowerPointpresentatie op de website, onder ‘leren’.  

 
 
Besturencursus  
Eveneens verzorgde met name collega Herman Rolfes voor nieuwe leden van de PCI-en  de 
besturencursus, over achtergronden en kaders van het besturen van een caritasinstelling. Het is 
opvallend dat er zoveel geïnteresseerde en jonge nieuwe bestuurders en bestuursters zijn! Ook deze 
presentatie zal vanaf half april op de website van de DKCI staan onder ‘leren’.  
 

Nieuwe opleidingen in het aartsbisdom 

  

mailto:info@dkci-utrecht.nl
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We zijn er trots op om samen met het Ariensinstituut de gezamenlijke opleiding te mogen verzorgen 
van de diakens, catecheten en diaconaal assistenten. Inmiddels is de informatie daarover naar de 
parochies, PCI-en en pastorale teams rondgestuurd.  
 
De kardinaal schrijft over deze nieuwe opleidingen:  
 
Het aartsbisdom heeft besloten vanaf het studiejaar 2018 een twee- resp. driejarige opleiding aan te 
bieden voor bovengenoemde groepen. 
 
Over de achtergrond ervan schrijft kardinaal Eijk: 
 
“De samenleving, maar ook de Kerk, zijn aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde 
medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat 
heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor 
nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, onbezoldigde permanente 
diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het 
terrein van catechese, caritas en diaconie willen en kunnen vervullen en die op deze terreinen ook zelf 
actief zijn. Zeker wanneer eenmaal alleen de priester op basis van een inkomen in de parochie 
werkzaam is – en dat zal over niet te lange tijd het geval zijn – dan zijn vrijwillige medewerkers 
onmisbaar. Het Aartsbisdom Utrecht wil gelet op bovengenoemde veranderingen een goede opleiding 
en vorming geven aan vrijwilligers die in toenemende mate medeverantwoordelijkheid dragen voor 
catechese, caritas en diaconie binnen de parochie. (..) Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf 
september 2018 in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling 
(DKCI) drie opleidingen: tot onbezoldigd permanent diaken, catechetisch medewerker en diaconaal 
assistent. Het eerste (basis) jaar van deze drie opleidingen zal worden aangeboden aan de drie groepen 
studenten gezamenlijk. De jaren daarna zal het programma gericht zijn op de onderscheiden 
opleidingen.” 
 
In juni zullen de eerste 7 diaconaal assistenten de opleiding afronden.  
 
Als u geïnteresseerd bent in de nieuwe opleiding  of u kent kandidaten, meldt u dan bij 
t.versteegen@aartsbisdom.nl We hebben in de toekomst genoeg betrokken mensen nodig! 
 

De jaarrekening op tijd – voor 1 mei Mogen we de PCI-besturen u er aan helpen 
herinneren om de jaarrekening van 2017 in te sturen voor 1 mei.   In verband met 
de ANBI-status van de PCI-en is het belangrijk dat we de gegevens tijdig kunnen 
publiceren.  

 

 

VNB- Lourdesreis OPROEP DIACONIE en caritas !! 
In veel parochies zijn de voorbereidingen voor de Lourdesreis in 
volle gang. Veel lokale caritasbesturen en werkgroepen 
ondersteunen de bedevaartgangers die zelf niet zo draagkrachtig 
zijn. Wanneer er mensen zijn uit kringen van caritas en diaconie 

die graag mee zouden willen, kunnen zij zich aansluiten bij de plaatselijke parochiebedevaart naar 
Lourdes. Het VNB stelt lokaal gelden ter beschikking om financieel te ondersteunen voor mensen die 
anders buiten de boot vallen. Nader overleg t.versteegen@aartsbisdom.nl  

 

mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl
mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl
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Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie 

 
Nieuws en goede voorbeelden  
 

PCI St. Willibrordus 
In maart ontving deze nieuwe PCI het oprichtingsdecreet waarin door de Aartsbisschop op grond van 
zijn bevoegdheid is besloten om de Parochiële Caritasinstelling St. Willibrordus en de Parochiële 
Caritasinstelling HH. Vier Evangelisten samen te voegen. De nieuwe naam van de nieuwe PCI is  
St. Willibrordus. Het decreet is met terugwerkende kracht van 1 januari 2018 van kracht. Het nieuwe 
PCI bestuur kent 6 leden. 5 uit de vorige besturen plus een kersverse voorzitter. 
 

Caritaswerkgroep H. Barbara Culemborg De caritaswerkgroepen in ons 
bisdom weten steeds beter en meer aansluiting te vinden bij activiteiten die 
gemeenten ontwikkelen op het gebied van het sociaal domein. Op de website 
www.culemborgkanmeer.nl, een website van de gemeente Culemborg over 
zorg en welzijn, presenteert deze caritaswerkgroep als volgt: ‘Individuele en 
gerichte hulpverlening”. Dit kan door een kleine financiële bijdrage, een lening 
of door mensen, die het moeilijk hebben te adviseren. Zoals gezegd maakt deze 
caritaswerkgroep deel uit van de PCI Suitbertus. Wij attenderen u graag op de 
zeer informatieve website van deze PCI. Om ervoor te zorgen dat mensen, die 
bij de PCI willen aankloppen om ondersteuning, de PCI gemakkelijk vinden voert 
deze PCI op de website de naam ‘Parochiële Caritas Instelling West Betuwe’. 
Het is de moeite waard om deze website eens te bezoeken: >>klik hier voor de 
website. 
 

 

Cursus diaconie in Dronten  
De afgelopen maanden hebben tien parochianen van de Norbertusparochie in Dronten vijf 
bijeenkomsten gevolgd over diaconie. Deze parochianen zijn allemaal in meer of mindere mate 
betrokken bij diaconie in de parochie. In de bijeenkomsten hebben zij zich onder andere verdiept in de 
geschiedenis van diaconie en caritas, ze hebben ontdekt hoezeer diaconie en het sociale denken van 
de R.K. kerk verbonden zijn met veranderingen die nu plaatsvinden binnen het sociaal domein en ze 
hebben geoefend in het maken van diaconale gebeden. Wilt u meer weten over mogelijkheden om 
een cursus diaconie in uw parochie of regio te organiseren, neem dan gerust contact op met de 
diaconale werker in uw regio. .>>klik hier voor de website. 
 
 

http://www.culemborgkanmeer.nl/
https://www.pciwestbetuwe.nl/
https://www.pciwestbetuwe.nl/
http://www.parochienorbertus.nl/
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OLVvA- Amersfoort -In samenwerking verzorgen 

diaconaal werkster Ellen Hogema van de parochie van 

OLVvA en Trees Versteegen (DKCI) op verzoek van het 

PCI-bestuur de cursus ‘armoede onder de loep’, met een accent op het voeren van moeilijke 

gesprekken. Caritas Amersfoort heeft een eigen praktische en overzichtelijke website >>klik hier voor 

de website. 

Het project Ruimte voor Anders Zijn Oost Gelderland, een 
gespreksmaatjesproject voor mensen met psychische klachten, is 
onderweg naar een Stichting. (www.ruimtevooranderszijn.nl) 
Concept statuten liggen klaar, een penningmeester is al beschikbaar en 
ook is er al een tijdelijke betaalrekening gevonden bij Stichting Present 

Achterhoek. Naast de penningmeester zoekt de Stichting i.o. naar andere bestuursleden, waaronder 
voorzitter en secretaris. Belangstellenden kunnen nadere informatie ontvangen en/of zich melden via 
scharrenborg@aartsbisdom.nl  
 
 

Breigroep Jacobusparochie De breigroep van de Jacobusparochie, in Lonneker, waar het diaconaal 
werkbezoek op 1 december plaatsvond,  is actief. Breigroepen staan niet altijd in het nieuws, ze doen 
veel voor hun naasten en verrichten verbindende activiteiten in een geloofsgemeenschap. >>lees 
verder. 
 

Leerlingen RK scholengemeenschap St. Canisius helpen bij 
de Paaspakketten actie van de gemeenschappelijke kerken 
in Tubbergen. Maandag 26 maart jongstleden zijn door 
vrijwilligers van de diaconie van de H. Pancratius parochie 
Tubbergen én van de PKN te Tubbergen, in samenwerking met de 
leerlingen en medewerkers van de RK scholengemeenschap St. 
Canisius te Tubbergen, 200 tassen met levensmiddelen gevuld. De 

Parochiële Caritas Instelling(PCI) bracht tientallen dozen met levensmiddelen die door de bezoekers 
van PLUS Levink bijeen gespaard waren. Het was een welkome bijdrage. Ook deze levensmiddelen 
werden verdeeld over de tassen. De tassen zijn in de loop van de ‘Goede Week’  bezorgd bij inwoners 
van de gemeente Tubbergen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 

 inzameling gebruikt gereedschap Op zaterdag 7 april a.s. 
vindt er binnen de Heilige Pancratius parochie een inzamelingsactie 
plaats van oud/ niet meer gebruikt gereedschap. Deze inzameling 
wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting “Vraag en 
aanbod internationaal, het gereedschap voor de wereld”, 
voorheen de Witte Paters uit Tilburg. Het ingeleverde gereedschap 
wordt indien nodig door medewerkers van deze stichting weer 
gebruiksklaar gemaakt en verzonden naar ontwikkelingslanden 

Daar wordt het gebruikt voor het oprichten en in stand houden van kleinschalige projecten waardoor 
mensen weer zelf kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. 

 
 

https://www.caritasamersfoort.nl/
https://www.caritasamersfoort.nl/
https://www.caritasamersfoort.nl/
http://www.ruimtevooranderszijn.nl/
mailto:scharrenborg@aartsbisdom.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2018/04/pdf-breien.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2018/04/pdf-breien.pdf


6 
 
 

Er zijn vier sponsorlopen in de Parochie H. Pancratius 
gehouden voor de Vastenactie. Te weten Mariaschool Vasse, 
Aloysius school Geesteren, Kadoes, Albergen en H. Hart school 
Fleringen. Van twee scholen zijn de opbrengsten al bekend: 
Kadoes € 4280, 27 H. Hartschool € 782,12. De foto is van  het 
groepje leerlingen van Kadoes.  
  

Het Diaconaal Platform Utrecht organiseert op 24 mei een 
stads brede bijeenkomst over de vraag: Hoe gaat het nu met de 
vluchtelingen? Aan het woord komen vluchtelingen, kerkelijke 
groepen en individuen die zich in de afgelopen jaren tijdens de 
vluchtelingencrisis hebben ingezet.  

 
 
 

Jongeren van de  M25 de Heilige Geest hebben 

meegeholpen met de nationale opschoondag in Beckum om het 
dorp op te schonen. De jongeren kwamen er achter dat er veel 
wordt weggegooid in schepping, zoals sigarettenpeuken, plastic, 
snoeppapier en ja, helaas ook 
drugszakjes en lachgaspatronen. Met 
nieuw leven in hun midden (een jonge 
koolmees) stonden de jongeren versteld 

van de rommel, drie zakken vol bij elkaar gezocht binnen anderhalf uur tijd! 

 

Inmiddels hebben  de drie parochies de HH. Jacobus en Johannes, De heilige Geest en de Goede Herder 

drie diaconale werkbezoeken afgerond. Met parochianen werd kennis gemaakt met de Voedselbank 

midden Twente, en een zorgboerderij waar ook gesproken is met mantelzorgers. Het zijn vruchtbare 

bijeenkomsten met nog twee werkbezoeken te gaan. 

Twee katholieke basisscholen in Delden hebben met 57 jongeren van groep 8 DiaconAction gedaan in 

het dorp. 57 jongeren zijn naar verschillende organisaties geweest om kennis te maken met diaconaal 

vrijwilligerswerk, zoals de begraafplaats en de wereldwinkel. De ochtend werd afgesloten met 

gezamenlijk friet eten.  

 

Landelijke organisaties en prijzen!!  

 

In november 2018 zal de Konferentie Nederlandse Religieuzen opnieuw een 
Religieuzenprijs uitreiken. De Nederlandse religieuzen stellen deze prijs, een geldbedrag en een 
beeldje, beschikbaar voor een project / initiatief dat jongeren de kans geeft hun idealen en inzet voor 
een betere wereld te ontdekken en vorm te geven. Om meer projecten de kans te geven mee te dingen 
naar deze prijs, is de termijn voor nominaties uitgesteld tot 1 mei 2018. Iedereen kan projecten 
aanmelden bij de KNR die in zijn of haar ogen in aanmerking komen. Een jury van religieuzen zal uit 
alle nominaties een shortlist opstellen waaruit de hogere overste van bijna 200 religieuze instituten in 
Nederland uiteindelijk de winnaar zullen kiezen.  
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Kans Inspiratieprijs De Kans Inspiratieprijs is een initiatief van 
Kansfonds en KRO-NCRV. Met de prijs willen beide organisaties het 
omzien naar elkaar in Nederland stimuleren. Tot 8 april kun je een 
initiatief aanmelden. Ken je een inspirerend initiatief? De prijs wordt 
uitgereikt aan een inspirerend initiatief op het gebied van diaconie / 

caritas, dat menselijke waardigheid, wederkerigheid en solidariteit stimuleert. De hoofdprijs is € 2.500 
en een bronzen (wissel) beeldje van de Heilige Christoffel. De tweede prijs bedraagt € 1.000 en de 
derde prijs € 500. De prijzen worden uitgereikt op de jaarlijkse KRO-NCRV inspiratiedag. Dit jaar op 30 
juni 2018. Zie voor aanmeldingen >>klik hier. 
 

Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat.  
 
 

Roepingenzondag 22 april 2018 Pastoor Mukobe is priester 
geworden om zijn leven te delen met mensen om wie zich verder 
niemand bekommert. Zijn voorbeeld zijn de missionarissen uit 
het dorp waar hij opgroeide. ‘Ik wilde net zo doen als zij en zo 

Jezus’ voetsporen volgen.’ Zuster Lorena woont en werkt al vele jaren in Papoea-Nieuw-Guinea. Zij 
voelt zich geroepen zich in te zetten voor vrouwen die slachtoffer zijn van heksenvervolgingen (zie 
hierboven). Missio geeft financiële ondersteuning aan vrouwen en mannen in Afrika en Azië die gehoor 
willen geven aan hun roeping om religieuze, diaken of priester te worden. U kunt daarbij helpen en 
Roepingenzondag naar eigen mogelijkheden ondersteunen. Meer nieuws over missie-activiteiten vindt 
u op onze website >>website DKCI 
 

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 
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. 

https://www.kansfonds.nl/kansinspiratieprijs/
http://www.dkci-utrecht.nl/missio/
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Met vriendelijke groet,  
 

Trees Versteegen 
Teamleider 
eindredacteur 
t.versteegen@aartsbisdom.nl 
 
Bernanda van den Hengel  
vandenhengel@aartsbisdom.nl 

 
Harry Scharrenborg 
scharrenborg@aartsbisdom.nl 

 
Herman Rolfes  
rolfes@aartsbisdom.nl 

 
Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
 

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

het secretariaat van de DKCI telefoon 06-42952862, email 

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

mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl
mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/

