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Dorothy Day, de medestichteres van The Catholic Worker Movement zei:  

“Het belangrijkste is om nooit ontmoedigd te raken over de traagheid van mensen 

of over resultaten. Mensen kunnen niet duidelijk zijn, of niet actief, maar toch, we 

kennen nooit de resultaten in of de effecten op de ziel. Dat weten we niet. We 

kunnen alleen verder gaan en in vreugde werken aan waar God ons zendt om te 

doen”. (Dorothy Day, The reckless way of God)   

 

De H. Augustinus zei, in een preek over rijke man en Lazarus:  

“Maak nog tijdens uw leven de boeien los waarmee u aan uw erfdeel zit 

vastgeklonken. Dan kunt u als vrij mens op weg gaan naar de hemel. Werp de last 

van de rijkdom van u af, werp uw zelfgekozen boeien af, werp alle angst en zorgen 

van u af waardoor u al zoveel jaren wordt gekweld. Geef aan wie vraagt, om zelf 

te kunnen ontvangen. Schenk aan de armen als u niet wilt branden in het vuur. 

Geef op aarde aan Christus: dat geeft Hij u dan in de hemel terug. Vergeet wat u 

bent en bedenk wat u zult zijn. Uw huidige leven is broos en loopt uit op de dood. 

Niemand kan hier blijven, we moeten allemaal naar de overkant. We gaan met 

tegenzin. We willen helemaal niet weg, want we zijn slecht. Maar als we iets 

vooruit sturen, komen we niet in een leeg huis. En wat sturen we dan vooruit? Wat 

we de armen geven! Wat we hier bijeengraaien raken we helemaal kwijt.” (Sermo 

367)  
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Caritas en diaconie in het aartsbisdom 

 

Nieuws vanuit de DKCI 

Over de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
– informatie Herhaaldelijk krijgen we als diaconale werkers 
vragen over de nieuwe privacywet die op 25 mei ingaat. Op 28 
februari heeft de heer  Zuijdwijk een brief gestuurd aan de 
parochies en Caritasinstellingen over de wijze waarop de 
Nederlandse kerkprovincie de Wet wil uitvoeren. Deze brief 

treft u hier nogmaals als pdf aan.  Hij wijst er in die brief of dat met de Autoriteit Persoonsgegevens 
afspraken zijn gemaakt waarin de r.k.-kerkprovincie in zijn geheel wordt gevolgd.  
 
Wij merken dat lokale PCI-en soms toch eigen uitvoering gaan geven aan de nieuwe wet. We begrijpen 
de verleiding wel, omdat de publiciteit daar op gericht is en dat verlokt tot lokale aanpassingen. We 
zien ook bedrijven op de onzekerheid en vraag inspringen. Eigen lokale regelingen zijn nu niet nodig. 
Net als bij de ANBI-wetgeving is het zo dat het landelijk in de r.k. –kerk wordt geregeld.  
 
Als u echter alsnog  praktische vragen hebt die het werk in diaconie en caritas aangaan, dan verzamelen 
wij die graag en sturen die door aan de functionarissen die vanwege de r.k.-kerk bezig zijn met de 
uitvoering van de Nieuwe Verordening. Zo kregen we bijvoorbeeld al de vraag hoe om te gaan met de 
adreslijsten die vaak gebruikt worden t.b.v. de uitreiking van kerstpakketten. Mocht u vragen alsnog 
hebben, stuurt u die dan door aan ons secretariaat info@dkci-utrecht.nl o.v.v. vragen AVG. Wij zorgen 
dan dat de vragen op de juiste plaats terecht komen. >lees hier de brief 
 

Nieuwe opleidingen i.s.m. Ariensinstituut  
De opleiding tot diaconaal assistent wordt opnieuw gestart, nu in samenwerking met twee andere 
opleidingen, tot catecheet en tot diaken. U ontving hierover eerder een brief van de kardinaal. De 
stagebegeleiders, de huidige studenten en de DKCI zijn enthousiast over de opleiding. We willen ook 
graag in de toekomst in de parochies de diaconie ondersteunen. Mocht u mensen kennen die 
geïnteresseerd zijn, laat hen zich dan melden via de DKCI  Dkci@aartsbisdom.nl . Als u vragen hebt, 
dan weet u ons te vinden. >klik hier voor de folder 

 
De jaarrekening op tijd – voor 1 mei Steeds vaker merken we dat de financiële 
stukken op tijd worden ingeleverd. Dat is voor alle partijen goed nieuws. Mogen we 
sommige PCI-besturen 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.  
 

 
 
 

 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2018/04/Opzet-en-invoering-maatregelen-in-het-kader-van-de-Algemene-Verordening-Gegegevensbescherming-AVG-002.pdf
mailto:Dkci@aartsbisdom.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2018/04/Diaconaal-assistent-worden-versie-2018-min.pdf
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Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie 

 
Nieuws en goede voorbeelden  
 

Parochie H. 3-eenheid – Nieuwegein  
Hans Oldenhof stuurt ons een boeiend en leerzaam verslag van een 
geslaagde ontmoeting van o.a. Syrische en Marokkaanse moslims en 
christenen in Nieuwegein. We sturen het bij deze als pdf. >lees verder 

 
 
 

Utrecht: Tijdens de Adventsactie is er in de Utrechtse kerken gecollecteerd voor Taal Doet Meer en in 
het bijzonder voor Café de Toekomst. In Café de Wereld ontmoeten oude en nieuwe Utrechters elkaar 
om samen te praten over allerlei gewoontes, gebruiken of om samen spelletjes te doen, enz. Van alle 
verhalen wordt een boekje gemaakt, dat weer als leidraad kan dienen om het gesprek aan te gaan met 
mensen uit andere culturen. Er is voor dit doel gul gegeven en er kan ruim € 8.500,00 overgemaakt 
worden naar Taal Doet Meer.  

 

Parochie St. Ludger: In de parochie St. Ludger werd  er op 16 april 
tijdens de vergadering met het PCI Bestuur en haar Werkgroepen PCI, 
afscheid genomen van voorzitter Ton de Vries en penningmeester 
Michel Banning. Ton was, weliswaar met een tussenpoos, 20 jaar het 
gezicht van de Caritas en Michel was 2 termijnen degelijk op de 
achtergrond bezig met het nauwkeurig beheren van het vermogen. Ook 

werden er twee nieuwe bestuursleden welkom geheten. Anton Storteler en Frans Dorresteijn. Anton 
(op de voorgrond van de foto)  gaat de contacten verzorgen met het Schuldhulp Maatjesproject en 
Frans (zittend in het midden) is de kersverse nieuwe voorzitter. Hij maakte er een wervelende 
bijeenkomst van door met de aanwezigen stil te staan bij de visie en de missie en vooral ook wat het 
werk ons zelf  aan goeds brengt. Overigens wordt er nog naarstig naar een penningmeester gezocht. 

Lumen Christi: Een goed gesprek is de moeite waard! Op 10 
april waren we met 18 mensen van het seniorenpastoraat in 
Ootmarsum bijeen. Op een interactieve manier hebben we 
samen ervaren hoe het is om in gesprek te gaan over 
levensvragen. Hoe kunnen we als vrijwilliger in gesprek gaan 

over wat betekenis aan het leven geeft? Hoe is het om zelf te delen met een ander wat zin aan jouw 
eigen leven geeft? Door samen hierover uit te wisselen hebben we geleerd hoe we wezenlijke 
onderwerpen ter sprake kunnen brengen.  
 

Ruimte voor Anderszijn.  Per 1 mei a.s. stopt Suzanna Louwerse met haar werkzaamheden voor 
Stichting de Kim. Ze was op diverse plaatsen in ons bisdom betrokken bij het Project Ruimte voor 

Anders Zijn. In Ruimte voor Anders Zijn Achterhoek 
had ze een groot aandeel in het verzelfstandigen van 
het project. Landelijk zorgde ze voor een nieuw logo 
en de vernieuwing van de website. Zie www.ruimtevooranderszijn.nl. 
Onder dank en met bloemen vertrok ze naar even een pas op de plaats.  

http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2018/04/impressie-bijeenkomst-14-maart.pdf
http://www.ruimtevooranderszijn.nl/
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St. Lucas en St. Maarten Op 14 april organiseerde de 
samenwerkende parochies St. Maarten en St.Lucas een 
werkochtend over het belang van bezoekgroepen en het 
onderkennen van armoede-signalen. In steeds meer parochies gaan 
PCI-werkgroepen en bezoekersgroepen samenwerken in het 
signaleren van en het ondersteunen bij armoede situaties. Trees 
Versteegen verzorgde deze werkochtend onder de titel: zien en 
gezien worden.  

 
In Overijssel loopt al een aantal jaren met succes de cursus In Godsnaam Omzien.  
Mochten andere parochies geïnteresseerd zijn, voor een presentatie of cursus, meld u dan via het 
secretariaat.  

 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort  
In samenwerking met de diaconaal werker Ellen 
Hogema verzorgde Trees Versteegen voor 

caritaswerkgroepen en PCI-bestuur van de OLvA de training ‘armoede onder de loep’. >klik 
hier voor meer informatie 
 

Bezoekwerk Twente: Dertig coördinatoren bezoekwerk en leden van het Beraad RK Bezoekwerk 
Twente hebben op 12 april nagedacht over de toekomst. Waar staan wij op dit moment als vrijwilligers 
in onze veranderende geloofsgemeenschappen en veranderende maatschappij? De coördinatoren 
bezoekwerk konden kiezen uit: 1) stoppen, 2) moeizaam, 3) het gaat wel, 4) redelijk en 5) goed. 
Ondanks dat op een goede manier stoppen met een werkgroep een realistische optie is, heeft niemand 
hiervoor gekozen. De coördinatoren hebben in de groepen tussen moeizaam en goed antwoorden 
gegeven op de vier vragen. Hoe gaat het met jou als coördinator? Hoe gaat het met jullie als 
bezoekgroep? Wat heb je op dit moment nodig? Wat zijn de volgende stappen die je gaat zetten?  
Samen hebben we een lijst opgesteld van tips: Zorg voor een goede bekendheid en bereikbaarheid. 
Kies een aansprekende naam voor de werkgroep; Nodig jaarlijks de PCI en het pastoraal team uit. Ga 
bewust aan het werk met manieren om noden te signaleren; Denk na over andere manieren van 
werken; Kijk naar andere vormen van ontmoetingen die mogelijk zijn, naast het individuele bezoek. 
We kunnen als bezoekwerkers ook aanwezig zijn bij ontmoetingen die door anderen georganiseerd 
worden. Maak een afspraak met een collega coördinator of pastoraal werker als je ergens mee zit. Het 
werkt goed als de werkgroepleden samen een goede werkverdeling afstemmen. Als coördinator is het 
nodig om met vrijwilligers in gesprek te gaan over hun functioneren: 1) vraag een pastoraal werker om 
daarbij aanwezig te zijn en 2) zorg dat er binnen de werkgroep bekend is waaraan een bezoekwerker 
moet voldoen. Na een uitvaart hebben niet actief kerkbetrokken (jongere) mensen behoefte aan een 
bezoek. 

https://www.caritasamersfoort.nl/vrijwilligers-caritas-amersfoort-volgen-training-armoede-onder-de-loep/
https://www.caritasamersfoort.nl/vrijwilligers-caritas-amersfoort-volgen-training-armoede-onder-de-loep/
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Informatie 

Jongeren en eenzaamheid Onderzoek laat zien dat er onder jongeren veel eenzaamheid is. De NPO 

bericht daarover. >klik hier voor meer informatie 

 

Landelijk 

 
Sant’ Egidio vierde haar vijftigste verjaardag. O.a. met een conferentie in Amsterdam op 22 april. 
Op de website treft u een uitgebreid verslag aan. www.santegidio.nl/  

 
Daar staat ook een bericht dat de kledingbank in Apeldoorn 3 maal 
zoveel kinderen ontving als in de afgelopen jaren. >lees verder  
 

 

 
 

 
Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat.  
 

 
De week van de Nederlandse missionaris hield op 14 april haar inspiratiedag. Inge Kuiphuis, 
gezonden vanuit de parochie St. Pancratius te Geesteren, hield een verhaal. U kunt dat zien op 
Youtube: >klik hier voor meer informatie 

Zie ook: www.weeknederlandsemissionaris.nl 
 

Cordaid Cordaid voert actie voor schoon drinkwater.  
Zie www.cordaid.org 
 

 
 

 
 
 
 

https://nos.nl/artikel/2228815-onderzoek-laat-zien-hoe-breed-problemen-van-eenzame-jongeren-zijn.html
http://www.santegidio.nl/
http://www.santegidio.nl/drie-keer-zoveel-kinderen-bij-de-kledingbank-als-een-jaar-geleden/
http://www.youtube.com/watch?v=8doRMn8BRUY&feature=youtu.be
http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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/

