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“Jezus is geen tussendoortje, maar een barmhartige liefde die zich verlangt te 
nestelen en het hart te veroveren. Hij wil onze schat zijn omdat Hij in het 

leven geen tussendoortje of voorbijgaande mode is, Hij is de liefde die gave is 
en uitnodigt zich te geven. Hij is concrete, nabije, reële liefde. Hij is de 
feestvreugde die ontstaat als men keuzes maakt en deelneemt aan de 
wonderbare visvangst van de hoop en de naastenliefde, solidariteit en 

broederlijkheid tegenover verlamde en verlammende blikken door 
vreesachtigheid en uitsluiting, speculatie en manipulatie.” 

Paus Franciscus tijdens de homilie van 27 januari tijdens de wereldjongerendagen  in Panama 2019  

 

 

 

 

 

 

 
Deze keer bieden we u meer landelijk en diocesaan nieuws dan lokaal en 

regionaal nieuws. Parochie,  Caritas en diaconie waren rond de kerst druk met 

andere zaken. In de komende maanden hopen we weer meer lokaal nieuws te 

ontvangen. Soms horen we bij mensen al te grote bescheidenheid over hun 

activiteiten. Dat hoeft niet. U mag denken dat wellicht een ander geholpen is met 

uw ideeën.  

 

 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 

Januari 2019. 
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 
 
 

Caritas en diaconie  

 

VOORAANKONDIGING INSPIRATIEDAG ‘CARITAS BEWEEGT’ 
De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een landelijke 
inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. De dag is bestemd voor 
vrijwilligers: leden van PCI-en en armbesturen, van caritaswerkgroepen en 
werkgroepen diaconie en wordt gehouden in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk. Het 

ochtendprogramma bestaat uit een eucharistieviering en diverse inleidingen. Kardinaal Peter Turkson, 
hoofd van de dicasterie voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling in het Vaticaan, zal 
spreken over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. 
Hilde Kieboom, voorzitter van de gemeenschap Sant’ Egidio  in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, 
vicevoorzitter van de KNR, gaan in op nieuwe vormen van gemeenschap en hun belang voor diaconie. 
’s Middags kunnen de deelnemers in twee rondes workshops kennis maken met 12 inspirerende 
diaconale projecten uit het hele land. De inspiratiedag 
wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
Kansfonds. De komende maand verschijnt de 
uitnodiging met een uitgewerkt programma. Noteer 
nu alvast de datum. Voor meer informatie en/of 
aanmelding: inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl met 
vermelding van plaats en functie.  

 

Ariënsprijs  
De jury van de Ariënsprijs is voor de eerste keer bijeen geweest. Er zijn 34 
spannende inzendingen binnen. Men gaat nu aan het werk: de projecten en 
activiteiten worden bezocht en – zoals andere jaren-  worden deze beschreven 
en beoordeeld. Vanaf juni kunt u weer stemmen op de publieksprijs. Natuurlijk 

ontvangen onze relaties daarover te zijner tijd apart bericht. Noteer nu alvast de 
datum voor de uitreiking: dag van ontmoeting en inspiratie zaterdag 12 oktober.  

 
Wij denken dat nu alle informatie beschikbaar is voor een goede 
uitvoering van de AVG door de PCI-besturen- en werkgroepen. Mocht 
dat niet zo zijn, laat uw diaconale werker weten als u nog vragen heeft. 
Bovendien is er vanuit de RK kerk een goede website en nieuwsbrief 
beschikbaar: https://www.rkkerk.nl. U kunt zich daarop abonneren.  
 

 

 

 

 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl
https://www.rkkerk.nl/
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Uit het aartsbisdom 
 

Opleiding weer van start in 2019 We nodigen (dagen!) de lezers 
en lezeressen uit na te denken over kandidaten voor de nieuwe 
opleiding, ook voor diaconaal assistent, die in het najaar weer van 
start gaat. Afgelopen weken ging het volgende bericht uit:  

De pastoors van het Aartsbisdom Utrecht hebben in januari een brief ontvangen over de opleidingen 
van het Aartsbisdom Utrecht in 2019. Het Aartsbisdom Utrecht is, in samenwerking met het 
Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI), in september 2018 gestart met een 
nieuwe vorm van opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. In 
september 2019 zal een nieuw studiejaar starten –  
in de brief vragen rector Kuipers van het Ariënsinstituut en mevr. dr. Versteegen (teamleider DKCI) de 
medewerking van de pastoors om ook van die editie een succes te maken.  lees meer>>  
 

Diakens bezoeken diaconale projecten De jaarlijkse aartsdiocesane 
ontmoetingsdag voor permanente diakens en hun echtgenotes speelde 
zich zaterdag 19 januari af in en rondom de St. Werenfriduskerk te 
Westervoort (parochie St. Willibrordus). De dag begon met een 
Eucharistieviering met mgr. Hoogenboom als hoofdcelebrant, waarna 
de deelnemers onder meer een rondgang maakten langs de ‘pareltjes’ 
van het Diaconale Plein aldaar, zoals de fietsenbank en het repaircafé. 
‘s Middags verzorgde mgr. Woorts een met fraaie kunstafbeeldingen 
gelardeerde lezing over ‘Christus in beeld’. 

Lees meer  

 

 
 

Optocht – diaconale beschermheiligen  
Omdat niet alle relaties Optocht lezen, zullen we vanaf nu per nieuwsbrief een pdf meesturen waarin 
de bijdrage van een diaconale werker te lezen is. Dit jaar nemen we als thema ‘diaconale 
beschermheiligen’. De eerste bijdrage van Hans Oldenhof vindt u hier klik>> Mocht u de bijdragen van 
2018 nog willen lezen, deze vindt u op onze website klik>> 

 

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

 

Uit de parochies en PCI-en 
 
Emmanuelparochie Eettafel Dedemsvaart:  Vanuit de Diaconie 
is de Eettafel Dedemsvaart opgezet om statushouders, 
vluchtelingen die in Dedemsvaart zijn komen wonen, te laten 
kennismaken met Dedemsvaarders, om integratie te 
bevorderen en angsten voor deze onbekende mensen weg te 

nemen. Eten verbindt: aan tafel gaan we in gesprek, krijgen we de kans de ander als mens te 

http://www.ariensinstituut.nl/opleidingen/nieuws/Pages/OpleidingenvanhetAartsbisdomUtrechtin2019.aspx
https://aartsbisdom.us14.list-manage.com/track/click?u=da89e1310534e55c51b82fa9c&id=c91e5d6cbb&e=6f0d5d02bd
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/02/Op-Tocht-01-2019-DKCI-Beschermheiligen-in-tijden-van-sociale-nood-min.pdf
https://www.dkci-utrecht.nl/bijdragen-op-tocht/
https://nl-nl.facebook.com/CaritasInNederland/
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leren kennen. Door met elkaar te koken en samen aan tafel te gaan, leren wij elkaar kennen. 
De angst voor het onbekende wordt hiermee weggenomen (je leert elkaar kennen), isolement 
wordt doorbroken (je raakt met elkaar in gesprek), vriendschappen kunnen ontstaan. Dat is 
onze kerk in de wereld brengen. 
 

H. Norbertus  
Weggeefhoek: De geloofsgemeenschap Pax Christi in Lelystad heeft een weggeefhoek waar 
men overtollige spullen gratis kan aanbieden aan andere leden die deze spullen juist kunnen 
gebruiken. In de aankomsthal hangt een bord waarop men de spullen (liefst met foto) kan 
aangeven met naam en adres/telefoonnummer. Na contact kan de vrager de spullen om niet 
bij de aanbieder ophalen. 
 
Bezoekgroep Penitentiaire Inrichting Lelystad (PIL): Elke zondag gaat een groep vrijwilligers, 

afkomstig van verschillende kerkelijke richtingen, naar de Penitentiaire Inrichting Lelystad (PIL) om 

daar samen met de gedetineerden de kerkdienst bij te wonen. In deze diensten die door gemiddeld 35 

mannen bezocht wordt gebeurt altijd wel wat onverwachts. Na de dienst is er voor de gedetineerden 

gelegenheid een gesprek te hebben met de vrijwilligers. Dit gaat altijd in een ongedwongen sfeer, 

sommige gedetineerden nemen hen volledig in vertrouwen en vertellen zo hun hele, 

levensgeschiedenis. Op deze manier willen deze vrijwilligers, als vertegenwoordigers van ‘de 

samenleving’, eraan meewerken dat de gedetineerden zich minder buiten de maatschappij voelen 

staan. Bovendien functioneert de werkgroep als een brug tussen de PIL en de 

kerkgenootschappen van Lelystad. 

Apeldoorn-Emmaus  
Diaken Dashorst schrijft: Nieuwe Nederlanders in de parochie: Als een 
gastvrije Emmaüsparochie ontvangen wij al heel lang migranten uit 
verschillende landen; uit Vietnam, Italië, Polen, Kroatië, Filippijnen, Irak enz. 
Sinds 2015 is er een nieuwe stroom vluchtelingen gekomen uit Syrië. 
Mannen die moesten vluchten uit de oorlog, die alles hebben opgegeven, 

hun huis, hun werk, hun familie, alles, om een onzekere sprong te maken naar een toekomst voor hun 
kinderen. In Apeldoorn kwamen 500 mannen in een noodopvang, waarvan 20 christenen. Wij hebben 
ons over hen ontfermd in de vorm van taalles geven, fietsen geven, maaltijden houden en Arabische 
vieringen organiseren. Een aantal van hen hebben wij tijdelijk in huis genomen. We hebben deze 
mannen leren kennen, ze zijn familie geworden. Deze mannen zijn allemaal gekoppeld aan Apeldoorn, 
zodat ze hier een huis hebben gekregen en hun gezinnen konden laten overkomen. Lees verder  
 

 

 

 

 

 

https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/02/lees-verder-doc-1-nb-jan-2019.docx
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De parochie Lumen Christi laat weten: De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook! 
Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het 
duister. Maar wie was Maria eigenlijk.  De Mariapassie is een 
kleinschalige theatervoorstelling waarin vele aspecten aan bod komen 
om een bredere kennis te verwerven over de persoon Maria. 
Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, 
geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, 
verdriet, mee-lijden, verschijningen.  
De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar 
perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd.  De try-out 
voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Verslagen 
van de verdere voorstellingen en andere info vind op de site 
www.demariapassie.nl kaarten verkrijgbaar via: 
secretariaat@lumenchristi.nl, 
 
 

 
 

Diaconaal Platform Utrecht  
Op 14 februari is de voorjaarsbijeenkomst van het Diaconaal 
Platform Utrecht  
Het thema is Levende liefde in je wijk – kerk in de buurt.  
Als kerken zetten we ons in voor een stad waarin iedereen meetelt 

en mee kan doen. Dat doen we vanuit de kerk, het inloophuis of buurtcentrum waarbinnen we actief 
zijn. Maar hoe doen we dat in onze eigen leefomgeving? Hoe zijn we als gelovige mensen aanwezig bij 
arme en kwetsbare mensen in onze eigen buurt? In deze bijeenkomst gaan de aanwezigen met elkaar 
in gesprek over het thema aan hand van een inleiding en vijf pitches met inspirerende voorbeelden en 
spannende uitdagingen.  
De bijeenkomst is op 14 februari, vanaf 19.30 uur in Huis van Vrede (Trumanlaan 70-72) 

 
 

Landelijk nieuws  

Coalitie tegen Eenzaamheid per 1 januari 2019 van start  
De Raad van Kerken steunt de Nationale coalitie tegen eenzaamheid. Door 
kerken kan hier op lokaal niveau aan worden meegedaan. Onder meer 
gebeurt dit in Katwijk door het kerkelijk Trefpunt De Goede Herder. Een 
initiatief dat navolging verdient! Meer hierover: klik hier 

 

 

 

 

 

 

http://www.demariapassie.nl/
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/gemeente-katwijk/
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Bisdom Rotterdam  

40-dagencampagne 2019 Op 6 maart start de 40-

dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’. Het bisdom 

Rotterdam wil daarmee de vele diaconale activiteiten 

zichtbaar maken, die katholieke parochies, instellingen en 

scholen in deze periode organiseren. Vanaf begin maart 

staan de weekoverzichten op de website van het bisdom. In 

nieuwsberichten zullen bijzondere activiteiten worden 

uitgelicht.  

 

Knooppunt kerk en armoede  
Het knooppunt gaf begin januari een nieuwsbrief uit, 
die al gedeeltelijk achterhaald is. Toch willen we u de 
informatie niet onthouden. U kunt zich ook zelf 
abonneren op de nieuwsbrief: klik hier>>  

 

 

 
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://mailchi.mp/c3b91206d67c/nieuwsbrief-knooppunt-kerken-en-armoede-2019-1?e=32875ba7a1
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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 
 

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