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Rond het hoogfeest van Pinksteren…  
 

Kom heilige Geest (..) 
vul het binnenste van het hart 

van uw gelovigen. 
Zonder uw goddelijke macht, 

is er niets in de mens, 
is er niets onschuldigs. 

Reinig wat vuil is, 
maak nat wat droog is, 
genees wat gewond is. 

Maak soepel wat stroef is, 
verwarm wat koud is, 
leid wat afgeweken is. 
Schenk uw gelovigen, 
die vertrouwen op u, 

de zevenvoudige heilige giften. 
Schenk voldoening voor weldaden, 

schenk het uiteindelijke heil, 
schenk de eeuwige vreugde. 

Amen. Halleluja. 
 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Diaconie 
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 

 

Diaconale inspiratiedag uitgesteld  

Op 10 juni was de jaarlijkse diaconale inspiratiedag gepland: ‘Werken door 
de Geest’. Omdat veel mensen lieten weten dat zij dan wegens vakantie 
afwezig zijn en omdat het aantal aanmeldingen beperkt was, hebben we 
besloten deze dag uit te stellen tot het najaar. Eind juni wordt de nieuwe 

datum bekend.  

 
Caritas en diaconie in de parochie  
 
Kerk in platteland. Geslaagde boerderijviering in parochie Heilig Kruis.  

Op 21 mei mochten we een grandioze start beleven van onze 
klankbordgroep KIP (Kerk In Platteland) met een boerderijviering in 
Haarle. We mochten een zeer gastvrij onthaal beleven bij de familie 
Heuven. In de voergang van de koeienstal hebben we gevierd: gelezen, 
gebeden, gezongen en bespiegeld. Het plaatje was compleet: er waren 
zo’n 230 mensen en toch al gauw zo’n 100 koeien, het was stralend weer, 
iedereen was goed gehumeurd en we hebben een nieuwe vorm van kerk-

zijn kunnen laten zien met de leden van onze werkgroep, Liesbeth, Annie en André. We zullen de 
groep nog uitbreiden en middels columns houden we de parochianen op de hoogte van onze 
contacten op plattelandsgebied. Hieronder datgene wat in de boerderijviering is gezegd over wat 
KIP inhoudt. 

 
“KIP – Kerk In Platteland: wat is dat nou? 
De Parochie Heilig kruis is een plattelandsparochie, vanouds voor een 
groot deel bestaande uit buitengebied waar boeren hun bedrijf 
hadden. Nog steeds zijn er boeren met hun bedrijf, gelukkig wel, 
maar het wordt wel steeds minder. Vanouds kwam je niet alleen naar 
de kerk om je geloof te belijden, even een moment te verwijlen bij 
God, maar kwam je ook naar de kerk voor de sociale contacten. 

Gemeenschap, communio. Dat wordt minder met een teruglopende kerkgang. Sociale contacten 
lopen nu anders . >>lees verder 
 

Oprichting Fonds voor Ons 
Dankzij een initiatief van inwoners, organisaties en kerken in Heino, Laag-Zuthem en Lierderholthuis is in 
maart j.l. de Stichting Fonds voor Ons opgericht. Op 15 mei werd de samenwerking met de kerken 
getekend en op 19 mei werd de stichting gepresenteerd aan het publiek. Vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid voor mensen die ondanks alle bestaande voorzieningen 
toch in financiële problemen komen is Fonds voor Ons opgezet. Voor 
meer info: zie www.fondsvoorons.nl. Iedereen kan een verzoek tot hulp 
doen, er wordt niet gekeken naar huidskleur, seksuele geaardheid of 
geloofsovertuiging. Op dit moment zijn vanuit de gezamenlijke kerken 
van de gemeente Raalte alle vijf kerken van Heino, Laag Zuthem en 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2017/06/Geslaagde-boerderijviering-21-mei-2017.pdf
http://www.fondsvoorons.nl/
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Lierderholthuis betrokken, maar we hopen dat dit in de toekomst nog breder (alle kerken in de gemeente 
Raalte) gedragen kan gaan worden. 
 

Publiciteit en website veel PCI-en werken aan hun bekendheid. Vaak gebeurt dat – met meer en 
minder succes - door middel van vermelding op de website van de parochie. Soms heeft een PCI de 
financiële en personele (!) middelen een eigen website in te 
richten. De PCI van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort geeft 
een goed voorbeeld. https://www.caritasamersfoort.nl/ 

 

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie.  

DKCI werkbezoek aan Groenlo 
Het bestuur en medewerkers van de Diocesane Kerkelijke Caritas 
Instelling (DKCI) brachten op 20 mei een werkbezoek aan Groenlo (St. 
Paulusparochie). Ze bezochten de winkel van de Vincentiusvereniging, 
die zich inzet voor de minderbedeelden. De Vincentiusvereniging in 
Groenlo is opgericht in 1853 en is daarmee een van de oudste 
verenigingen in Groenlo. De DKCI-delegatie luisterde naar een 
indrukwekkende presentatie over Schuldhulp Op Maat, hoe deze werkt 
en welke mensen geholpen worden. De getrainde vrijwilligers van 

Schuldhulp Op Maat helpen mensen met financiële 
problemen. Een Schuldhulpmaatje neemt niet het werk over 
van professionele hulpverleners, maar vult het aan en 
ondersteunt. Indien nodig verwijst dit maatje door naar de 
juiste instantie. Daarnaast was er een presentatie van het 

werk van de Vincentiusvereniging in samenwerking met de 

Parochiële Caritas.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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. Na de zomer ontvangt u de resultaten.  

 

 

Op Tocht in de serie gezichten van armoede verschenen weer artikelen. Een over psychiatrie en de ander 
over ouderenmishandeling. Het zou een zorg van de parochie kunnen zijn.  
>> lees hier het artikel over psychiatrie 
>> lees hier het artikel over ouderenmishandeling 
 

 

 

 

 

 

https://www.caritasamersfoort.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2017/06/Op-Tocht-04-2017-DKCI-Chronisch-psychisch-ziek.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2017/06/Op-Tocht-05-2017-DKCI-Ouderenmishandeling.pdf
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Landelijk nieuws  

In het geloofsgesprek interviewde Leo Fijen Colm Dekker, die als 
pastoraal werker en vrijwilliger actief is in Sant’Egidio Amsterdam. Hij 
vertelt wat Sant’ Egidio doet en wat hem inspireert.  
>>klik hier om het geloofsgesprek te bekijken 

 

Inspiratiedag KRO-NCRV/ Kansfonds 
In Museum Catharijneconvent (Lange Nieuwstraat 38, Utrecht) vindt 
zaterdag 24 juni van 10.30-18.00 uur de KRO-NCRV Inspiratiedag plaats. 
Deze dag is de opvolger van de jaarlijkse landelijke Parochiedag in 
Hilversum. De omroep organiseert deze dag in samenwerking met het 
Kansfonds. Tijdens de dag klinken inspirerende voorbeelden van diaconale 
presentie uit het hele land. Verder staan onder meer lezingen, workshops, 

stadswandelingen, een optreden van de Zandtovenaar en een bezoek aan de tentoonstelling ‘Maria’ op 
het programma. Alle presentatoren van de levensbeschouwelijke programma’s zijn aanwezig. Ook wordt 
de Kans Inspiratieprijs (€ 1.000) uitgereikt aan een kerk of parochie met een inspirerend voorbeeld op 
diaconaal gebied. Tickets kosten € 7 per persoon. Deze kunnen niet ter plekke worden gekocht, maar 
alleen vooraf worden geboekt: >>om aan te melden klik hier. 
 
 

Ariëns Lezing 2017 over bisschop Aengenent 
Het landelijk Ariëns-Comité organiseert met de Franciscaanse Beweging en de Orde 
van Franciscaanse Seculieren (OFS) op 15 juni in het Franciscushuis te ‘s-
Hertogenbosch de jaarlijkse Ariëns Lezing. Dit jaar spreekt dr. Erik Sengers, theoloog, 
socioloog en medewerker Dienst Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam over leven en 
werk van Joannes Aengenent (1873-1935). Meer informatie en aanmelden: klik hier 
 
 

 

Geld nodig voor projecten? Geloof in je project 

Soms willen PCI-en en parochies een goed project starten. Het 
crowdfundingsplatform , geloof in je project, heeft een 
bijzondere lente-actie voor de aanvraag van projecten. Ze 
hebben een eigen website en ook een eigen nieuwsbrief. Zie: 
https://www.geloofinjeproject.nl 

 

 

"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. In mei riep de Paus op te 

bidden voor de christenen van Afrika, die getuigen zijn van 

verzoening, gerechtigheid en vrede. https://thepopevideo.org/ 

http://thepopevideo.org/en/video/sports-culture-encounter.html    
nationaal www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl  Internationaal www.iubilaeummisericordiae.va/     
 
 
 
 

https://www.kro-ncrv.nl/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2017/colmdekker170514
http://aartsbisdom.nl/aartsbisdomutrecht/Lists/Agenda/DispForm.aspx?ID=471&ListId=923163f6-39f1-40a3-8967-18319fa5abe2&WebId=c39aff74-b966-4d88-aa1c-468b63409049&SiteId=71b1019b-cd0f-4276-a7a6-27f5fc66605d
https://www.geloofinjeproject.nl/
https://thepopevideo.org/
http://thepopevideo.org/en/video/sports-culture-encounter.html
http://www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl/
http://www.iubilaeummisericordiae.va/
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Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 

info@dkci-utrecht.nl    
 

Week van de Nederlandse missionaris.   

Met Pinksteren collecteren we in de kerken weer voor de 
missionarissen, die, aldus de website: zoveel geven en zo 
weinig vragen.   

 
 
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. 
 

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  
Tot slot.  

We zijn blij als u kopij toestuurt. Anderen kunnen leren van uw praktijk van alledag. Dat hoeven niet altijd 

nieuwe projecten te zijn. Wat u gewoon vindt, is voor een ander nieuw. Stuur uw voorbeelden, liefst met 

een foto of een logo naar info@dkci-utrecht.nl o.v.v. kopij nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief 

verschijnt 7 juli. Daarna slaan we een maand over. Op 7 september verschijnt de eerste van het nieuwe 

werkseizoen. Laat uw plannen en activiteiten weten!  

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

