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We geven twee gebeden voor als we buiten zijn. 
 
Het eerste wordt toegeschreven aan de H. Patrick:  
 
Christus is naast mij, Christus is voor mij, 
Christus staat achter mij, 
Christus is in mij, Christus is onder mij, 
Christus troont boven mij, 
Christus aan mijn rechterhand, Christus aan mijn linkerhand, 
Christus als ik mij neerleg, 
Christus als ik ga zitten, 
Christus wanneer ik opsta. 
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt, 
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt, 
Christus in het oog van elk die mij ziet, 
Christus in het oor van elk die mij hoort.  (vertaling Willem Smouter) 
 
Het tweede komt van Toon Hermans  
 
Vrede 
Als wij niet samen delen in de straat 
Dan zal de wereldvrede nimmer komen,  
Omdat de vrede in onszelf ontstaat 
In wat wij samen doen  
En niet in wat wij dromen.  
(verschenen in Diakonia, tijdschrift van Kerk in Actie)  
 
 
 

Wij wensen u een goede zomer toe, met mooie ontmoetingen onderweg,  
op straat. 

 
 
 
 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 
Juli/augustus 2018 
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 
 
 

Caritas en diaconie in het aartsbisdom 

Nieuws vanuit de DKCI 
 

Bericht vertrek Harry Scharrenborg.  
Met ingang van 1 augustus a.s. zal Harry Scharrenborg zijn 
activiteiten voor de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) 
neerleggen. Harry is 63 jaar en heeft besloten dat een nieuwe 
levensfase is aangebroken waarin hij zich op andere zaken dan het 
werk wil gaan richten. Harry heeft in de afgelopen decennia 
diverse functies vervuld binnen het Aartsbisdom Utrecht. Vanuit 
zijn functie bij Dekenaat Gelderland-Oost is hij na de opheffing van 
het Dekenaat per 1 oktober 2008 in dienst getreden van de DKCI. 

Harry heeft zich in de afgelopen 10 jaar als diaconaal werker voor de DKCI met veel inzet en 
enthousiasme verdienstelijk gemaakt voor de diaconie en voor het caritaswerk in Oost-Gelderland, 
Salland en het Aartsbisdom Utrecht. Wij zijn Harry daarvoor erkentelijk. 
Over de wijze waarop na 1 augustus 2018 in het werkgebied van Harry Scharrenborg zal worden 
voorzien in de begeleiding van parochiële caritasinstellingen en parochies op het terrein van caritas en 
diaconie volgen tijdig nadere berichten. U zult te zijner tijd ook bericht ontvangen over de wijze waarop 
in zijn werkkring van Harry Scharrenborg afscheid zal worden genomen. 

 
Er zijn daarmee veel personele ontwikkelingen binnen de DKCI, immers vorige maand meldden we al 
dat collega diaken Herman Rolfes de DKCI per 1 augustus gaat verlaten. Naast het vertrek van beide 
collega’s, is de komst van een nieuwe collega te melden.  
 

Hans Oldenhof nieuw lid team DKCI 
Met ingang van 1 november 2018 zal de heer drs. J.B.J. 
(Hans) Oldenhof in dienst treden van de Diocesane 
Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) in de functie van 
diocesaan diaconaal werker met een taakomvang van 0.9 
fte. De heer Oldenhof (1954) is sinds 1999 pastoraal werker 
in de parochie H. Drie-eenheid (IJsselstein e.o.). In die 
hoedanigheid is hij ook actief op het gebied van de 

parochiële caritas en diaconie. Nadere informatie over het werkgebied en de taakinvulling van de heer 
Oldenhof als diocesaan diaconaal werker volgt te zijner tijd. Voorts zal de heer Oldenhof met ingang 
van 1 november 2018 de functie van missiesecretaris van het Aartsbisdom Utrecht gaan vervullen in 
een taakomvang van 0.1 fte. Aldus volgt hij diaken drs. J.H. (Herman) Rolfes op die, zoals reeds eerder 
bekendgemaakt, de functie van missiesecretaris van het Aartsbisdom Utrecht per 1 augustus 2018 zal 
neerleggen. 
 
Zoals u zult begrijpen is de personele bezetting tot 1 november gehalveerd. Tot die tijd kunt u voor 
informatie over de voortgang van uw werk contact opnemen met het secretariaat info@dkci-utrecht.nl 
of met de teamleider t.versteegen@aartsbisdom.nl . Zij zullen – behoudens in de vakantieperiode – met 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:info@dkci-utrecht.nl
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u contact opnemen. Na de zomer zal duidelijk worden hoe het werk binnen de DKCI herverdeeld zal 
worden en wie uw regionale aanspreekpunt zal worden of blijven.  

 
Bescherming persoonsgegevens informatie  

Er is voortgaand nieuws over de AVG. Klik hier voor 
meer informatie  
De link staat ook op de website van de DKCI, klik hier voor de 
link 
 

 

Werelddag van de armen  Paus Franciscus schreef een 
brief voor de Werelddag van de Armen, op 18 november 
aanstaande. Voor geïnteresseerden pastorale teams, PCI-
besturen en vrijwilligers organiseert de DKCI in Deventer op 
1 oktober en in Houten op 2 oktober een bijeenkomst om 
samen de brief te lezen. Op welke wijze kan de inhoud ervan 
een rol spelen in de parochie op 18 november? Noteert u de 
datum? U ontvangt nog een uitnodiging.  

Meer informatie op vindt u op onze website: klik hier 
 

Opleiding diaconaal assistent: 30 juni j.l. vond de laatste lesdag 
plaats van de opleiding tot diaconaal assistent. Op 22 september volgt 
de officiële afsluiting, in aanwezigheid van kardinaal Eijk en Mgr. 
Hoogenboom. Ook de stagebegeleiders zullen dan aanwezig zijn.  
 
De nieuwe opleiding start 15 september. Dan zal een 
groep beginnen aan het gezamenlijke eerste jaar van 

de diakenopleiding en de opleiding tot catecheet of diaconaal assistent. De coördinatie 
van de opleiding is in handen van door rector Patrick Kuipers, van het Ariens instituut, 
en Trees Versteegen, van de DKCI.  
 

Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie 

 
Nieuws en goede voorbeelden  

 
Op facebook zagen we het volgende 
goede bericht: 
 
 
 

Zestien jongeren van het Jongerenpastoraat van de Parochie Maria 
Vlucht en van de Protestantse Kerk Glanerbrug en Losser hebben de 
nacht van zaterdag 7 op zondag 8 juli doorgebracht in zelfgemaakte 
hutjes in de pastorietuin van de H. Maria Geboortekerk in Losser. Zo 
konden zij zelf ervaren hoe het is om dakloos te zijnZe lieten zich 
sponsoren en hebben met elkaar duizend euro verzameld voor 
leefgemeenschap De Wonne in Enschede. Voor meer info klik hier 

https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-model-privacyreglement-en-privacyverklaring-voor-pci-en-armenbesturen/
https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-model-privacyreglement-en-privacyverklaring-voor-pci-en-armenbesturen/
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/avg/
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/avg/
https://www.dkci-utrecht.nl/activiteiten/boodschap-paus-voor-werelddag-van-de-armen/
https://m.facebook.com/Mariavlucht/?refid=52&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/Mariavlucht/?refid=52&__tn__=%2As-R
https://www.mariavlucht.nl/actueel/nacht-zonder-dak-een-succes
https://m.facebook.com/CaritasInNederland/photos/a.557019267650443.129793.503513463001024/1975073125845043/?type=3&refid=52&__tn__=EH-R
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Congres overerving van armoede: Noordoost Twente heeft een Stedenestafette georganiseerd 
met het thema “overerving van armoede”. De Stedenestafette bestaat uit een reeks congressen waar 
gemeenten innovatieve aanpakken van schulden en armoede met elkaar delen. Door het stokje door 
te geven kunnen gemeenten elkaar inspireren om schuldhulpverlening te verbeteren. Donderdag 14 
juni was het de beurt aan Noordoost Twente. Deze dag werd georganiseerd door de gemeenten 
Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen, in samenwerking met Wijkracht, Impuls en Schouders 
Eronder. De Stedenestafette is een initiatief van Schouders Eronder, het samenwerkingsverband van 
VNG, Sociaal Werk Nederland, de NVVK, Landelijke Cliëntenraad en Divosa. De reeks wordt 
gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Klik hier voor meer info 
  

Armoede is een emotioneel beladen onderwerp. Een van de programmaonderdelen was de 

training door de Wilde Kastanje, tips voor de gespreksvoering zijn bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoem jouw vooronderstelling en vraag of het klopt. 

Doe niet alsof je het snapt hoe het is om in armoede te leven, maar vraag gewoon aan de ander hoe 

het voor haar/hem is. 

Walk of peace Nieuwegein  
De Walk of Peace is een lokale pelgrimage in de 
Vredesweek. Het concept is ontwikkeld door de 
interkerkelijke vredesorganisatie Pax. In ons 
land is er dit jaar op minstens 12 plaatsen zo’n 
vredeswandeling. In ons bisdom is dat in 

Nieuwegein, Almelo, Harderwijk. Lochem, Soest, Utrecht en Zwolle. Zeven van de twaalf zijn 
dus ‘bij ons’. In Nieuwegein, waar Hans Oldenhof het initiatief nam, is een Walk of Peace een 
mooi vervolg op de contacten die er vanuit een oecumenische werkgroep gegroeid zijn met 
Syrische statushouders en (via hen) met de plaatselijke Marokkaanse moskee. In de 
organiserende werkgroep participeren verschillende kerken, de moskee en een Surinaamse 
buurtmakelaar van de Gemeente. Er komen op zaterdagmiddag 22 september twee 
wandelingen. Samen lopen we dan van het Leger des Heils via de katholieke Emmauskerk naar 
de moskee.. Ook iets voor u in 2019? Klik hier voor meer informatie.  Het is een heel mooie 

https://www.schouderseronder.nl/
http://www.vredesweek.nl/walk-of-peace
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manier om als kerken naar buiten te treden en zo een tegenwicht te geven aan de stemmen 
die zeggen: de joods-christelijke beschaving beschermen = de islam verbieden en 
vluchtelingen buiten de deur houden. Een Walk of Peace verbindt! 
 

M25 H. Geest Op zondag 24 juni heeft M25 parochie de 
Heilige Geest haar seizoenafsluiting gehouden. Ook deze 
activiteit werd bedacht en georganiseerd door de 
jongeren zelf! Boodschappen werden aangedragen, 
waarbij iedereen een hapje en drankje mee had genomen 
van huis. De jongeren hebben allemaal een oudere 
meegenomen voor een barbecue onder een kapscheur in 
het kerkdorp Beckum. Met ontmoeting, eten en 

geheugenspelletjes aan tafel is het een zinvolle middag geweest.  Menig oudere gaf aan het begin van 
de avond aan dat ze een mooie middag hadden gehad. 
 

Hierbij het nieuws uit de H. Pancratiusparochie: 

Zondag 8 juli j.l. bestond het kinderkoor Unique van de H. 

Pancratius parochie, geloofsgemeenschap Albergen, 45 jaar. In een 

feestelijke viering werd hier aandacht aan besteed. De collecte was 

bestemd voor de verjaardag box van de gemeente Tubbergen. Zo 

kunnen ook kinderen die in armoede leven hun verjaardag vieren. 

De opbrengst was: € 220,38. Zondag 16 september om 14.30 uur 

vindt er weer een vredesbijeenkomst onder de kroezeboom te 

Fleringen plaats. Thema: Huis van Vrede.   

 
En weer zagen we veel blije gezichten……………………!  
Ondanks de plensbui op het allerlaatste moment, hebben we weer een heerlijke middag met elkaar 

beleefd! Zoals ieder jaar, waren er ook dit keer families die zich onmiddellijk opgaven en families die 

tot het laatste moment aarzelden en door hun kinderen overgehaald moesten worden, om mee te 

gaan. Uiteindelijk gingen er meer dan 20 deelnemers mee; AZC-bewoners uit Afghanistan, Iran, Irak, 

Georgië en Palestina. Natuurlijk ga je mee! Een bezoek aan een speeltuin gebeurt ten slotte niet iedere 

dag! En wat voor een speeltuin! Na een uurtje fietsen werd er lekker gepicknickt. Maar voor de 

kinderen duurde dat allemaal veel te lang. Ze wilden NU naar de speeltuin! Het wachten was op het 

moment dat de muntjes voor de attracties en voor een consumptie werden uitgedeeld. Toen was er 

geen houden meer aan. Ze stoven weg naar de botsautootjes, de draaimolen, het treintje, de waterbal, 

de zweefmolen en naar al die andere dingen, die je in de Pyramide van Austerlitz kan vinden. Het was 

een hele klus voor onze begeleiders om iedereen weer op de fiets te krijgen, terug naar het AZC in 

Amersfoort waar de middag om 16.30 uur eindigde. 
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M25 St. Jorisparochie Een brief: “Beste jongeren van M25,  St. Jorisparochie 
Almelo, Op 17 april jl. hebben jullie meegedaan met een Presentproject. Bedankt 
dat jullie je tijd en handen hebben gegeven voor vluchtelingen. We hopen dat 
jullie positief terugkijken op deze ervaring. Maar vooral ook hopen we dat er een 
ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen jullie en deze vluchtelingen. Wij 
hebben in ieder geval vernomen van het COA dat het een mooie en geslaagde 
avond was. Eén van de begeleiders schreef na afloop aan ons, over jullie: "wij 
willen deze jongeren heel erg bedanken, jullie zijn een voorbeeld voor zowel 

onze jongeren als vele andere burgers, ga zo door en wat fijn dat jullie dit op zo'n passievolle 
onzelfzuchtige manier willen doen!" 

 
Landelijk 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) heeft een rapport gepubliceerd met de titel “Weten 
is nog geen doen: een realistisch perspectief op 
redzaamheid”. De gevolgen van stress door armoede 
komen daarin ook aan de orde. 
Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg voor 
redzaamheid. Ook mensen met een goede opleiding en een 
goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen omdat ze 
even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Dat geldt 
zeker op een momenten dat het leven tegenzit, zoals bij een 
echtscheiding, faillissement of ontslag. En soms is het juist 
de overheid die mensen minder redzaam maakt, omdat ze 
onvoldoende rekening houdt met verschillen in het 
doenvermogen van burgers. 
Download hier het rapport:  

 

 

Trainingscentrum Kor Schippers start weer 

training voor professionals en vrijwilligers die in 

buurtpastoraat en inloophuizen actief zijn of 

willen worden. Klik hier voor meer informatie. 

 

Bestrijding kinderarmoede:  
Eerder dit jaar kregen Nederlandse gemeenten elk een mooi bedrag 
om kinderen die opgroeien in armoede de juiste ondersteuning te 
bieden. De zogenaamde Klijnsmagelden. Sommige gemeenten zijn al 
goed op weg en hebben een zinvolle en effectieve besteding van het 
extra budget gevonden. Andere gemeenten lijken daar meer moeite 
mee te hebben. De Klijnsmagelden moeten een positieve impuls 

geven aan de ontwikkeling van effectief “kindgericht” armoedebeleid. Maar er komt meer bij kijken 
dan zomaar het budget van een bestaande regeling ophogen. Heeft jouw gemeente wel de wens om 
de Klijnsmagelden dit jaar nog in te zetten? Heeft jouw gemeente een concreet plan? Stel als PCI-
bestuur vragen aan de wethouder, eventueel gezamenlijk met jullie samenwerkingspartners. 

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
http://www.korschippers.nl/
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Ook een Quiet Community beginnen? 
Momenteel zijn er al zeven Quiet Community's actief in 
Nederland. Net als in Tilburg, Den Bosch, Maastricht en 
Groningen is dit jaar ook in Hilvarenbeek, Rotterdam en 
Drechtsteden een Quiet Community van de grond 
gekomen. Omdat de belangstelling voor 'onze' vorm van 
armoedeverzachtng en empowerment alleen maar 
toeneemt, hebben we een speciale website gemaakt 
voor potentiële initiatiefnemers. 
Klik hier voor de website - krijgen zij in een minuut of 

tien uitgelegd wat er zoal bij komt kijken. Leuk leeswerk! Een tipje van de sluier: zonder geld vaart 
niemand wel. 
 

 

Sant’Egidio organiseerde op 9 juni een conferentie over de schoonheid van ouder worden. 
Klik hier voor een verslag. 
 
 

 

Het jeanette Noelhuis, van the Catholic Worker amsterdam, publiceerde haar nieuwsbrief. 

Deze staat ook online: klik hier om te lezen 

 

 

Economie van de gemeenschap  

In het april nummer van Optocht schreven we over de economie van de gemeenschap. Klik hier 
voor het artikel 
 
Luigi Bruni, vermaard katholiek econoom en denker achter de economie van de gemeenschap, zal 
het komend jaar regelmatig Nederland bezoeken en lezingen geven. Houd deze website in de gaten:  

 

 
 
 
 

http://www.quietcommunity.nl/
http://www.santegidio.nl/we-hebben-de-ouderen-nodig-kn-over-de-ouderenconferentie/
https://nieuwsbrief.noelhuis.nl/
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2018/04/Op-Tocht-04-2018-DKCI-Focolare-min.pdf
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2018/04/Op-Tocht-04-2018-DKCI-Focolare-min.pdf
https://www.thomasmore.nl/onze-hoogleraren/luigino-bruni.html.
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Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat.  
 

  
Cordaid Cordaid vraagt aandacht voor moeders en baby’s in 

ontwikkelingslanden. Want thuis zonder medische zorg doe-het-

zelf-bevallen is levensgevaarlijk! In grote delen van Afrika komt het 

toch nog vaak voor, veelal met fatale gevolgen. Benieuwd naar 

deze actie? Klik hier voor meer informatie 

 

Voor het laatste nieuws van Missio, bezoek hun website. O.a. 

om te lezen dat Paus Franciscus de maand oktober heeft 

uitgeroepen tot buitengewone missiemaand. 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 
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. 

 
 
 

Het secretariaat van de DKCI is vanwege de vakantie 
gesloten van maandag 23 juli tot en met vrijdag 17 augustus 

2018. 

https://www.cordaid.org/nl/
http://missio.nl/nieuws/
http://missio.nl/nieuws/
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Met vriendelijke groet,  
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harry Scharrenborg, tot 01-08-2018 
scharrenborg@aartsbisdom.nl 

 
Herman Rolfes, tot 01-08-2018 
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, e-mail 

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

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

