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Nood aan jou 
Indien de noot zou zeggen: 

"een noot maakt nog geen melodie", 
er zou geen muziek zijn. 

Indien de steen zou zeggen: 
"een steen kan geen muur optrekken", 

er zou geen huis zijn. 
Indien de druppel zou zeggen: 

"een druppel kan geen rivier worden", 
er zou geen oceaan zijn. 

Indien de graankorrel zou zeggen: 
"een graankorrel kan geen veld bezaaien", 

er zou geen oogst zijn. 
Indien de mens zou zeggen: 

"een liefdesgebaar kan de wereld niet redden", 
nooit zou er gerechtigheid 

noch vrede 
noch waardigheid 

noch betrouwbaarheid 
in de wereld van de mensen komen. 

 
(uit "Diakonie en Parochie" - jg. 24 nr.2 - juni 2011) 

 
 

 
 

We wensen u een zomer vol zegen en gezondheid. 

 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 
Juli/augustus 2017 
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 

 

Caritas en diaconie in de parochie 
 

 Vooraankondiging diaconale inspiratiedag  

Voor leden van PCI-besturen en PCI-werkgroepen, voor pastorale teams, voor 
permanente diakens, voor diaconaal assistenten en andere diaconaal 
geïnteresseerden: op 11 oktober van 16.00 – 21.00 in Deventer, Titus 
Brandsmahuis, organiseert het DKCI een diocesane inspiratie dag met als 

thema: ‘werken door de Geest. De bijeenkomst is, zoals de naam al zegt, ter inspiratie. Die hopen we te 
vinden in het gezamenlijk gebed, een inspirerende inleiding, en in workshops waarin verschillende ‘best 
practices’ op het terrein van caritas en diaconie kunnen worden uitgewisseld. De gekozen tijd van de dag is 
zo goed mogelijk afgestemd op de agenda’s van al degenen die mogelijk willen deelnemen. Hopelijk ontving 
u al een vooraankondiging. Noteert u de datum. De definitieve uitnodiging volgt begin september.  

Paus Franciscus schreef een brief voor de eerste ‘Werelddag van de 
Armen’, met als titel: ‘Laten we liefhebben, niet met woorden maar met 
daden’ De allereerste Werelddag van de Armen is op 19 november 2017. De 
paus roept nu alle gelovigen op om hun schouders onder deze dag te zetten. 
De titel van de brief is ontleend aan de eerste brief van Johannes: “Kinderen, 
wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete 
daden” (1 Johannes 3, 18). “Deze woorden vormen een gebod dat geen 

enkele christen mag negeren,” schrijft de paus. “Liefde kent geen alibi.”  De brief zal de  komende tijd 
vertaald worden. Voor de nieuwsgierigen plaatsen we alvast een pdf met de Engelse tekst. >>lees hier de 
brief. 
 

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie.  
 

 

 

 

 

Afgelopen 17 juni vierde Inloophuis De Herberg het 5-jarig bestaan. 
Meer dan 35 mensen vonden de weg naar De Herberg onder uitstekende 
weersomstandigheden en troffen een grote gedekte  tafel aan. Overigens 
alles was selfservice en dan kom je, als voordeel hiervan, iedereen vanzelf 
tegen. In zijn toespraak dankte de voorzitter iedereen voor het werk op 
allerlei gebied voor het Inloophuis. Het blijft nog steeds nodig in 
Westervoort: actie voor minima, tegen eenzaamheid, uit de schulden 
zien te komen, luisterend oor, verwijzing naar instanties, etc. Het 

armoedeconvenant met gemeente en 14 organisaties komt binnenkort tot uitvoering. Het Inloophuis is er 
voor ingericht: vijf dagen 2 uur openstelling, maandelijkse lunch, vrijdagse maaltijd, donderdagse uitgifte 
van groente uit de moestuin. Speciale gast was pastor Ria Doornbush.  Zij sprak allen toe en constateerde 
dat het initiatief, 5 jaar geleden gestart, tot volle bloei is gekomen. Op de facebookpagina van het Inloophuis 
staat  een filmpje. >>zie hier het filmpje.  
 
 

 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2017/07/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2017/07/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.pdf
https://www.facebook.com/pg/InloophuisDeHerberg/posts/?ref=page_internal
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Ruimte voor anders zijn Het gespreks-maatjesproject, Ruimte voor Anders Zijn 
(RvAZ) voor mensen met een psychiatrische achtergrond in de Achterhoek gaat 
verzelfstandigen. Dit project werd jarenlang mogelijk gemaakt door de regionale 
kerken en de provincie Gelderland. Nu de provincie op het standpunt staat dat de 
burgerlijke gemeenten het project moeten financieren, is er overleg geweest  en 

een werkplan gegaan met subsidieverzoek gegaan naar 8 gemeenten in de Achterhoek om het project bij 
wijze van preventie geheel te financieren. Door een te vormen stichtingsbestuur wordt vervolgens 
eenzelfde traject gemaakt voor de 6 burgerlijke gemeenten in de Liemers. Tot die tijd financieren de kerken 
het project in de Liemers. 

De Eerste Communicanten in de parochie Heilige Vier Evangelisten die 
dit jaar hun eerste H. Communie hebben gedaan, vonden dat ook andere 
(vluchtelingen) kinderen en/of arme mensen over een fiets moeten 
beschikken, om zich makkelijk te kunnen verplaatsen. Daarom hebben zij 
gespaard voor het Fietsenproject van het pastoraal team. Diaken Adri van 
Zundert is hierin de grote voortrekker. Er is tevens een extra collecte 
gehouden tijdens de viering van hun 1e H. Communie op 21 mei j.l. in de kerk 
van Groessen. Tezamen heeft dit het mooie bedrag van € 707,10 opgeleverd. 

Op deze manier was hun Communiefeest dubbel feest. Proficiat allemaal!  

Arnhemse Dialoog Het platform de Arnhemse Dialoog is een samenwerking 
tussen hulpinstellingen, bedrijven en gemeentelijke instanties om armoede en 
schulden in Arnhem aan te pakken. Gezinnen in armoede bijvoorbeeld kunnen 
begeleiding krijgen om beter zicht te krijgen op de persoonlijke financiën 
zodat problematische schulden vermeden kunnen worden. De Arnhemse 
Dialoog werkt aan een digitale landkaart waarin visueel per wijk zichtbaar is 
welke initiatieven en organisaties zich bezighouden met schuldhulpverlening 

en armoedebestrijding. 

 

PCI Suitbertusparochie nieuwe naam en banner De PCI van de Suitbertusparochie 
is werkzaam in het gebied tussen Tiel en Culemborg. Om de vindbaarheid van de PCI 
te vergroten en om de toegankelijkheid te verlagen, presenteert de PCI zich sinds 
kort onder de naam ‘Parochiële Caritas Instelling West Betuwe’. Een vernieuwde en 
mooie website en een eigentijdse banner maken deel uit van deze transformatie. 
Neemt u eens kijkje op deze website! 
 

 
 
 

 
M25 van Delden-Goor van de Heilige Geestparochie is erg actief. 
Jongeren halen 120 euro op met flessenactie voor voedselbank 
 
>>lees hier het artikel. 
 

 

 

 

https://www.pciwestbetuwe.nl/
https://www.nieuwsuitdelden.nl/mededelingen/jongeren-halen-120-euro-op-met-flessenactie-voor-voedselbank
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Een tweede activiteit van M25 de Goede Herder die werd 
ingevuld met een bingospel  bij verpleeghuis Backenhagen in 
Hengelo. De werkgroep heeft de prijsjes ingekocht en natuurlijk 
wat lekkers bij de koffie voor de bewoners en jongeren. Terwijl 
de activiteit vorderde ontstond er meer en meer contact tussen 
jong en oud. Als je er dan ook nog wordt gezegd: 'als jij (jongere) 
mij niet geholpen had, dan had ik echt niet wat gewonnen hoor'. 
De jongeren hebben bij deze activiteit mogen ervaren dat als je 

wat geeft, je aandacht, je lach, dan ontvang je ook iets terug van de ander. Een mooie en intense avond 
voor de jongeren maar ook voor de oudere mens.  

 

 Themaviering Dronten op 14 mei 2017 Op 14 mei j.l. werd in 
Dronten een door de KeSa-werkgroep (Kerk in de Samenleving) 
georganiseerde themaviering gehouden. Onder belangstelling van een 
grote groep parochianen presenteerden twee enthousiaste vrouwen een 
project waaraan ze zich met hart en ziel hebben verbonden Albino-
kinderen en kinderen met een lichamelijke beperking leven in 
mensonwaardige omstandigheden. Het project wil deze kinderen betere 
leefomstandigheden bieden en de lokale bevolking verantwoordelijk 

maken voor het welzijn van de kinderen.  Voor een van de aanwezigen werd het een bijzondere viering. Uit 
handen van pastoor Hans Boogers ontving de totale overrompelde en zichtbaar geroerde Piet Schmit de 
Willibrordplaquette. Met deze onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht werd de heer Schmit geëerd en 
in het zonnetje gezet voor de vele, vele jaren waarin hij zich namens de parochie en andere organisaties in 
Dronten en ver daarbuiten ingezet heeft voor kwetsbare mensen. >>klik hier voor meer informatie 
 

 

 
 
Aan de Hogeschool van Amsterdam is een lector armoede-

interventies die toegankelijk informatie geeft. Wilt u meer 

weten over armoede? >> lees verder  

 
 
 
 
 
 
 

 
DKCI 
 

Herman Rolfes schreef in Optocht in het kader van gezichten van 
armoede, een bijdrage over de positie van zzp-ers. >>lees hier het artikel. 
 
  
 
 
 

http://www.parochienorbertus.nl/kabanga-albino-center-tanzania
http://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-armoede-interventies/nieuws/nieuws.html
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2017/06/Op-Tocht-06-2017-DKCI-zzpers.pdf
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Het eerste jaar van de opleiding tot diaconaal assistent is afgesloten. Vol tevredenheid 
constateerden de studenten dat het een gemotiveerde groep is: 100% aanwezigheid. In 
het tweede jaar ligt de nadruk op de diaconale praktijk.  

 

 

 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoek  Het tevredenheidsonderzoek onder de relaties van de 

DKCI is afgerond. De respons was 4 keer zo hoog als vorige keer. Ongetwijfeld kwam 

dat vanwege de digitale raadpleging. De komende maanden gaan bestuur en team 

met de resultaten aan de slag. Er leven veel vragen over de toekomst van de PCI-en 

en men wil meer weten over en doen aan armoede. Na de zomer ontvangt u de 

resultaten. 

 

Landelijk nieuws  

Sant’Egidio  

Sant’ Egidio roept op tot deelname aan Wereldvredesontmoeting 10 - 12 
september 2017. Deze zal plaatsvinden van 10 – 12 september in 
Osnabruck en Munster. Deze zal plaatsvinden van 10 tot 12 september in 
Osnabrück en Münster. Vertegenwoordigers van alle grote wereldreligies 
komen samen voor dialoog en gebed. De ontmoeting is niet alleen een 
forum voor experts. Iedereen kan deelnemen. Gezien de ligging is het een 
unieke gelegenheid voor mensen uit Nederland om deel te nemen. Meer 
informatie via de website: www.santegidio.nl  

Bisdom Rotterdam - Walks of Peace Sinds 2015 organiseert Pax samen met de Raad van Kerken in 
Nederland elk jaar een landelijke Walk of Peace. Den Haag had in 2015 de primeur. Tijdens deze wandeling 
in de vredesweek kunnen mensen vanuit verschillende religieuze achtergronden elkaar ontmoeten in o.a. 
kerken, moskeeën, scholen en op pleinen. Via verschillende oude en nieuwe rituelen (het leggen van 
bloemen, het aansteken van kaarsen, het maken en overhandigen van wensen) worden deze plekken en de 
wandelaars met elkaar verbonden. In 2016 ontstonden naast de landelijke Walk of Peace in Enschede al 
meerdere wandelingen in verschillende plaatsen. Dit jaar gaan de Walks of Peace lokaal. Momenteel zijn er 
al zes plaatselijke Walks of Peace bekend, onder meer in Naaldwijk, Vlaardingen en Zoetermeer. Naar 
verluidt bestaan er ook plannen in Den Haag. >>klik hier voor de website 
 

Bisdom Roermond - De kracht van verbondenheid Onder de pakkende titel “De kracht van 
verbondenheid’ presenteert de Dienst Kerk en Samenleving 21 sociale en diaconale projecten. In een 
voorwoord schrijft de bisschop van Roermond: ‘De projecten die in deze brochure worden voorgesteld, 
brengen verbanden aan tussen mensen. Zij zijn het cement van de samenleving. Juist door mensen en 
organisaties op de goede manier bij elkaar te brengen, dragen ze bij aan het bouwen van een solide en 
respectvolle samenleving, waarin ieder mens z’n plek mag hebben’. >>Via deze link kunt u de brochure als 
pdf-bestand downloaden. >>Zie ook 

U herkent in deze prijs en de brochure waarschijnlijk ook onze diocesane prijs, de Ariënsprijs.  

 

http://www.santegidio.nl/
.%20https:/actie.paxvoorvrede.nl/actie/walk-of-peace-2016/
(http:/limburgsdiaconaalfonds.nl/Formulieren/Brochure%202017%20-%20de%20kracht%20van%20verbondenheid%20-site.pdf
(http:/limburgsdiaconaalfonds.nl/Formulieren/Brochure%202017%20-%20de%20kracht%20van%20verbondenheid%20-site.pdf
http://limburgsdiaconaalfonds.nl/genomineerden%20doctor%20poelsprijs%202017.html
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Het Kansfonds reikte op 27 juni twee prijzen uit aan mooie 
initiatieven: >>lees verder  

 

 

 

"De video van de Paus” is het wereldwijde gebedsnetwerk van 

Paus Franciscus. Hij nodigt mensen uit de hele wereld uit om samen te 

bidden voor probleemsituaties in de wereld. https://thepopevideo.org/ 

 
 
 

 

 

Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 

info@dkci-utrecht.nl   rolfes@aartsbisdom.nl 
 

 
 

Missio  
Van Missio is het tijdschrift ‘Kerk Wereldwijd’ mei / juni 2017 verschenen. Naast vele 
wetenswaardigheden gaat het tijdschrift uitgebreid in op het grote aantal priester- en 
kloosterroepingen in Indonesië. Tevens wordt aandacht geschonken aan het grote 
aantal gevangenen in Ethiopië dat onschuldig opgesloten wordt. De wet wordt 
bepaald, zo staat er geschreven, door degenen die geld en macht hebben. Politiek 
gemotiveerde processen en de slechte behandeling van gevangen horen volgens de 
UNHCR tot de grootste mensenrechtenschendingen in Ethiopië. ‘Kerk Wereldwijd’ is 
te verkrijgen bij Missio, www.missio.nl 

 

 
 
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.  

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2017/06/25/maak-kennis-met-de-genomineerden-voor-de-kans-inspiratieprijs/
https://thepopevideo.org/
mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:rolfes@aartsbisdom.nl
http://www.missio.nl/
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• 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. 
 

Aanvraag, opgave en informatie Leerhuis voor Caritas en Diaconie:    
bij het secretariaat DKCI:  Yvonne Schneider. 
Email info@dkci-utrecht.nl;  telefoon 06-42952862 www.dkci-utrecht.nl  
onder vermelding van de activiteit, de locatie en het aantal personen. 
Zie: www.dkci-utrecht.nl/leerhuis  
 

       Ter informatie en ter inspiratie  
 

 

 
voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bernanda van den Hengel 
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
06-51289581 
 
Harry Scharrenborg 
scharrenborg@aartsbisdom.nl 
06-18581868 
 
Herman Rolfes  
rolfes@aartsbisdom.nl 
06-20345656  
 

Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
 
Trees Versteegen 
Teamleider 
eindredacteur 
t.versteegen@aartsbisdom.nl 
06-42952861 
 

Bezoek onze website: 
www.dkci-utrecht.nl 

voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

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

