Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
december 2017.

LICHT IN DE DUISTERNIS
“Onze levens zijn vol van lijden, pijn, desillusies, verlies en rouw, maar ze
worden ook getekend door visioenen over de komst van de Zoon van God.
Zoals bliksem in het oosten en licht tot in het westen (Matteus 24,27). Deze
momenten waarin we duidelijk zien, luid horen, en diep voelen dat God met ons
is op onze reis, laten ons schijnen als licht in de duisternis.”
Henri Nouwen.

Bron: Henrinouwen.org/meditation/ light-in-the darkness

DOE DE LICHTEN AAN
Doe de lichten aan
tegen alle duister in
Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten
Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit
Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in
Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.
Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.
Marinus van den Berg.
Bron: www.debezieling.

We wensen u zalig Kerstfeest.
Dat de komst van het Kerstkind
ons allen moed mag geven en licht mag brengen.
Bestuur en werkers van de DKCI
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie
Van de DKCI
Werkbezoek van de Kardinaal: Kardinaal Eijk en hulpbisschop
Hoogenboom brachten op 1 december een diaconaal werkbezoek
aan de Twentse parochie Maria Vlucht. Zij werden vergezeld door
Bernanda van den Hengel
Trees Versteegen en pastoor
Monninkhof. Ze bezochten een melkveehouder in Glane en
parochiecentrum ‘De Jacobsschelp’ in Lonneker. Daar kregen ze via
een soort ‘diaconaal speeddaten’ informatie van allerlei diaconale
werkgroepen., >> lees verder Tevens kunt u hier het filmpje over
het bezoek op YouTube bekijken.

Leren aan elkaars ervaringen
In het jaar 2018 zijn er in de regio’s weer leeravonden “Leren aan elkaars
ervaringen”. Één bijeenkomst in het begin van het jaar kent een diocesaan
gezamenlijk thema en de bijeenkomst in het najaar heeft een thema dat in de regio/
het vicariaat wordt gekozen. Het thema voor de eerste bijeenkomst zal zijn:
“Nieuwe armoede in de praktijk”. De diaconale werker zal het thema inleiden.
Daarna gaan we er over in gesprek. Na de pauze wisselen we ervaringen en vragen
uit caritas en diaconie uit. De avonden beginnen met inloop om 19.45 uur voor
ontmoeting en koffie, het programma start om 20.00 uur, rond 21.00 uur is er tot 21.15 uur ruimte
voor een pauze om te netwerken en de sluiting is om 22.00.
De planning en de locatie van de bijeenkomsten voor de regio’s is
Regio Utrecht: Donderdagavond 25 januari.
Locatie: Petrus en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, 3972 EJ, Driebergen-Rijsenburg
Regio Gelderland: Maandagavond 29 januari
Locatie: Inloophuis de Herberg, Dorpstraat 107, 6931 BG Westervoort.
(Locatie Keijenborg vervalt zodat ook West-Gelderland kan meedoen)
regio Overijssel: Dinsdagavond 13 maart.
Locatie: Centraal Secretariaat, Kerkstraat 1, 7412 XM, Deventer.
(Locatie en datum Heino (30 jan.) vervalt, zodat ook Twente mee kan doen)
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Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie
Bezoekwerk Twente Bijna 70 mensen namen deel aan de
bijeenkomsten georganiseerd door het Beraad RK Bezoekwerk
Twente in Borne op 22 en 30 november. Het thema was “Een goed
gesprek is de moeite waard”. De aanwezigen hebben ervaren hoe
het is om door te vragen en ook om zelf bevraagd te worden. Wat
is belangrijk om te weten bij doorvragen en hoe doe je dat? Welke
vragen kunnen bijvoorbeeld gesteld worden … Ook voor het
signaleren van noden is doorvragen een belangrijk hulpmiddel. Als wij een signaal zien, dan helpt het
mensen over een drempel heen als we dit op een integere manier bespreekbaar maken. Geef signalen door
aan het pastoraal team, de PCI en pastoraatsgroep.

Links naar Facebook
Facebook: In de vorige nieuwsbrief beloofden we u links naar
facebook. Bij deze, uit Arnhem (zie verderop voor het bericht)
>> klik hier Inloophuis Sint Marten

De kerken van de gemeente Hardenberg zijn verenigd in het
Diaconaal Platform Hardenberg. Het platform heeft op verzoek van de
gemeente Hardenberg nagedacht over hoe er vanuit de kerken van
Hardenberg een bijdrage geleverd kan worden m.b.t. de vluchtelingen
die vanaf 24 oktober 2016 zijn gearriveerd in het AZC aldaar. Daarvoor
is een speciale werkgroep opgericht die hier handen en voeten aan mag
geven. Er is o.a. een buddyproject tot stand gekomen: scholieren helpen
jonge vluchtelingen. Dit project werd, naast 7 andere, genomineerd als
project van het jaar vanuit Kerk in Actie, vanuit 36 andere inzendingen. Het buddyproject ging met de
eerste prijs naar huis.

M25 in de Parochies de Goede Herder, de Heilige Geest en HH. Jacobus
en Johannes , gaat het tweede seizoen in met 30 jongeren die om de zes
weken vanuit hun geloof diaconaal bezig gaan in de samenleving in de
Parochies de Goede Herder, de Heilige Geest en HH. Jacobus en
Johannes. De jongeren van het afgelopen seizoen hebben een ‘Tour de
M25’ gehouden bij de vormseljongeren in de drie parochies met een
eigen presentatie, filmpje, en een diaconale activiteit waarbij er kerstkaarten werden gemaakt voor de
oudere mens.

Nieuws van Sant’Egidio

De Gemeenschap van Sant’Egidio organiseert in vele steden in de wereld op Nieuwjaarsdag, de
Internationale Dag van de Vrede, een vredeswandeling. In Apeldoorn sluiten wij ons hier al vier jaar bij aan,
een landelijke vredeswandeling door het centrum van de stad. Na alle Kerstactiviteiten, zoals Serious
Request, willen wij het nieuwe jaar beginnen met een roep om vrede. Vanaf monument Kamp Rees bij het
gemeentehuis lopen wij met fakkels en borden van landen waar oorlog is en borden van vrede in vele talen
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door de stad. De route gaat via de Synagoge in de Paslaan, de moskee, stationsplein, naar de Onze Lieve
Vrouwekerk. Schouder aan schouder met onze joodse en moslim broeders en zusters, samen met
protestanten, katholieken en met niet gelovigen. Zo laten we zien dat het kan: vrede is werkelijk mogelijk
n onze wereld, dichtbij en ver weg. Loop met ons mee op 1 januari, start om 17.00 uur, Kerkplein
Hoofdstraat 18, voor de Onze Lieve Vrouwekerk.

De Parochiële Caritas Instelling van de parochie St. Ludger in
Lichtenvoorde heeft onder de titel “Meer mens worden naar Gods
bedoeling” een nieuw beleidsplan. Op de jaarvergadering van 6
november j.l. is het beleidsplan goedgekeurd en van kracht geworden.
Op zich is dat niet zo bijzonder. Bijzonder is wel
de intentie om samen met het parochiebestuur de diaconale
werkzaamheden in de parochie vorm te geven. Daartoe wordt al ruim
een jaar intensief met elkaar gesproken.

Doetinchem: Op donderdag 14 december wordt in de nieuwe
Maria Laetitia parochie de Kerstpakkettenactie 2017 gehouden.
Om 16.00 uur gaan die dag alle kerkklokken hun werk doen en
worden mensen opgeroepen om levensmiddelen naar de kerk te
brengen. Die worden nog dezelfde avond gesorteerd en naar twee
centrale punten gebracht. Op vrijdagmorgen 15 december worden van de gesorteerde levensmiddelen
pakketten gemaakt die nog dezelfde dag naar adressen worden gebracht waar het heel welkom is. Veel zijn
aangebracht door de parochianen en pastores. Zo er wat over mocht blijven, dat gaat richting de
Voedselbank Oost Achterhoek.

Het Kruispunt Diaconaal Deventer dat in 2016 is
opgericht, begint steeds meer vorm te krijgen.
Inmiddels hebben 20 kerken en christelijke organisaties
in Deventer, waaronder de PCI H. Lebuinus zich
aangesloten bij dit amenwerkingsverband. De
betrokken geloofsgemeenschappen spannen zich in
voor optimale zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het Kruispunt wil de stem van deze
mensen versterken richting overheden en organisaties en wil kritisch participeren in overlegsituaties
over werk, zorg en welzijn. Het Kruispunt is een schakel tussen de geloofsgemeenschappen in hun
diaconale werk, zodat zij slagvaardig kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving.
Daarnaast slaat het Kruispunt een brug tussen de gezamenlijke geloofsgemeenschappen, de lokale
overheid en de Deventer samenleving. Zie www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl
Deventer: traditioneel zijn de “deurcollectes” met Kerst in
de parochie H. Lebuïnus bestemd voor het werk van de
Parochiële Caritas Instelling. Om het werk van de PCI goed
onder de aandacht te brengen van de parochianen
ontvangen de kerkgangers sinds enkele jaren een flyer. Op de
flyer wordt het jaarlijkse werk van de PCI goed in beeld gebracht. Deze flyer is binnenkort te vinden op
pci@heiligelebuinus.nl
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Dag van de armen in Eusebiusparochie –
Op zondag 19 november j.l. organiseerde de
Eusebiusparochie een eucharistieviering in het
eucharistisch centrum in de Martinuskerk die in het teken stond van de Dag van de Armen. Aansluitend was
er een lunch waarvoor alle aanwezigen werden uitgenodigd. Deze ‘Dag van de Armen’ is het initiatief van
Paus Franciscus en waarin hij alle geloofsgemeenschappen oproept om met arme mensen samen te komen
in gebed en ontmoeting. Op de uitnodiging van de bijeenkomst in de Eusebiusparochie stond onder meer
onderstaande tekst:
Arm,
het sust niet ons geweten wanneer het omarmd wordt,
het vraagt niet om medelijden,
het gaat niet voorbij door mooie acties en gebaren van goede wil,
het wordt niet acceptabel omdat het alom aanwezig is,
het nodigt wel uit tot waarachtige ontmoeting en een gedeelde levensstijl,
het heeft waarde omdat het een mens is, die leeft in armoede.

Diaconaal Platform Zwolle
Het Diaconaal Platform Zwolle hield onlangs een inzameling voor de
Voedselbank. De inzameling werd gehouden in de Peperbuskerk in
Zwolle. In deze kerk staat ook de reliekschrijn van Thomas a Kempis;
Thomas a Kempis is een grote inspiratiebron voor het Diaconaal Platform.

Scholenproject Voedselbank Dronten
Begin dit jaar werd door Voedselbank Dronten ‘het beste idee voor Dronten’ ingediend. Het idee voor een
scholenproject rond het thema Armoede werd in het voorjaar door de Gemeente Dronten gehonoreerd
met een financieel steuntje in de rug. Tot het einde van 2017 ontvangt de Voedselbank maar liefst 15
groepen tijdens evenzovele excursieochtenden. De leerlingen gaan heel praktisch aan de slag met het vullen
van een aantal kratten met levensmiddelen voor klanten van de Voedselbank. Dat doen ze echter binnen
de context van een rondleiding door het gebouw, waarbij ze betrokken worden bij de ins-and-outs van een
Voedselbank. Tijdens een ander deel van de ochtend gaan de leerlingen aan de slag met verdieping van het
thema Armoede. Daarbij reflecteren ze op hun eigen gedrag en mogelijkheden hierin. Ook krijgen ze
informatie over manieren waarop bedrijven, instellingen en andere organisaties een Voedselbank als die in
Dronten zowel met concrete goederen als met giften helpen bij hun belangrijke functie binnen de
samenleving. De excursies op locatie worden afgesloten met een zogenaamde 1-euro-lunch, waarbij
bewustwording van het leven met heel weinig leefgeld wordt geconcretiseerd.

Diaconie St.Jan de Doper – Vechtenvenen spaart voor “tovertafels”
t.b.v. dementerenden in onze verzorgingstehuizen. De Tovertafel is dé
zorginnovatie die ouderen met dementie laat lachen en bewegen!
Interactieve lichtprojecties toveren de tafel om in een vrolijk speelveld.
De spellen leveren waardevolle momenten op met medebewoners,
mantelzorgers en zorgmedewerkers. Daarnaast collecteren we voor
ondersteuning van de Alzheimer cafés.
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Dagopvang de warmtebron in Bensschop is een initiatief van vrijwilligers
die elke week een dag optrekken met ouderen. De dagbesteding is bedoeld
voor ouderen die (meestal) op hulp aangewezen zijn vanwege het slechte
lopen, zien en/of horen, voor ouderen die dreigen te vereenzamen en geen
gebruik maken van bestaande sociale activiteiten. Deze zijn vaak niet geschikt
voor hen vanwege te weinig opvang, begeleiding en te grote groepen; voor
ouderen (60 plussers) die behoefte hebben om andere ouderen te
ontmoeten. Mensen die niet zelf kunnen komen of door anderen gebracht
kunnen worden, worden door de vrijwilligers van de Warmtebron opgehaald
en weer thuisgebracht. Het vervoer is gratis.
De PCI- 3-eenheid ondersteunt dit initiatief. Zie ook: http://www.dagopvangdewarmtebron.nl

Voedselbank Dronten gaat werken met een
supermarktmodel
De afgelopen maanden is een werkgroep binnen de
Voedselbank bezig geweest te onderzoeken of een
andere manier van voedsel verstrekken ook in de
Voedselbank mogelijk is. In plaats van een voedselpakket
samen te stellen en aan de klanten te geven, wordt
geprobeerd hen meer eigen keuzes te laten maken
binnen de beperkingen die een Voedselbank kent. Het overgrote deel van de klanten zou graag een grotere
eigen keuze hebben. Bovendien geeft het de klant een groter gevoel van eigenwaarde door zelfbeschikking.
Via de weg van geleidelijkheid wordt de supermarktachtige formule ingevoerd.

Utrecht: de Protestantse Gemeente Utrecht heeft een nieuwe website.
Het is een voorbeeld website www.diaconie-utrecht-helpt.nl

Landelijk nieuws
Bisdom Rotterdam: Uitreiking Diaconieprijs
Op zaterdag 11 november reikte vicaris-generaal D. Verbakel (links) de
Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ uit. De prijswinnaars zijn:
• B-COS Hand in Hand Refugee Project van de internationale
Engelstalige parochie in Den Haag (categorie:
gemeenschapsopbouw)
• Willibrordkamp van de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag
(categorie: diaconie dichtbij)
• Vamos Schipluiden (categorie: diaconie ver weg)
Elke prijswinnaar ontving een bedrag van € 1.000,-. Het eerste project kreeg ook de wisseltrofee mee.
Tijdens deze bijeenkomst hield Liesbeth Stalmeier een inleiding over Sint Maarten aan de hand van de
tien fresco’s over zijn leven die Simone Martini heeft geschilderd in de benedenkerk van de basiliek van
Sint Franciscus van Assisi.

Movisie

(www.movisie.nl)
heeft
kennisdossiers
samengesteld onder de titel ‘Weten wat werkt’. Wat werkt
nou echt bij cliëntenparticipatie? En welke aanpak bij
schuldhulpverlening is werkelijk effectief? Vrijwilligers in
caritas en diaconie herkennen wellicht deze vragen. De
dossiers die movisie heeft samengesteld geven informatie
over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken
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in de wetenschappelijke literatuur. Ze bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de
ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. De dossiers hebben betrekking op ‘Eigen regie, Schuldhulpverlening,
Cliëntenparticipatie, Preventie partnergeweld, Aanpak armoede, eenzaamheid, Sociaal en gezond, Sociale
innovatie, outreachend werken, Mantelzorg en Hulp na seksueel misbruik.’ Voor meer informatie, >>klik
hier

‘De International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)
heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. PAX heeft al jaren een
leidende rol in het internationale bestuur van ICAN en we zijn trots dat
deze kanjers die belangrijke prijs hebben ontvangen. We bedanken alle
deelnemers van de Postcode Loterij. Door jullie steun kunnen wij ons in blijven zetten voor een
kernwapenvrije wereld! Kom samen met PAX in actie tegen kernwapens. Kijk op
actie.paxvoorvrede.nl/kernwapens. Vrede. Wie durft?’ >>klik hier voor de Facebookpagina

Knooppunt kerken en armoede
Het knooppunt kerken en armoede heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht
met daarin o.a. een column over advent en belastingontwijking, informatie
over een nieuw handboek diaconiewetenschap, de Ab Harrewijn Prijs,
armoede onder kinderen, diaconale prijzen en plaatselijke initiatieven, sociale
supermarkten en meer. Zie https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/
Ook is er een praktische handreiking geschreven over kerken en armoede:
Op 2 februari wordt het nieuwe handboek diaconiewetenschap
gepresenteerd: Diaconaal doen doordacht.
U kunt zich voor deze presentatie aanmelden bij info@diskarbeidspastoraat.nl

NIEUWS
Geloofinjeproject stopt
Geloofinjeproject gaat stoppen! Er zijn drie jaar lang vele campagnes
gepresenteerd en begeleid. De groei van het aantal projecten was te
klein. Op 31 december sluiten de deuren. Er is podium geboden aan
prachtige religieuze en levensbeschouwelijke initiatieven van
verschillende omvang en impact. Soms ging het om 500 euro, en een
andere keer om 25.000 euro. In drie jaar tijd is er met meer dan 100
campagnes ruim 560.000 euro binnengehaald.

Mondiaal nieuws: Missiesecretariaat /werelddiaconaat.
Adventsactie

2017

De Adventsactie is weer begonnen. De Adventsactie brengt boeiende
projecten in beeld waarvoor financiële ondersteuning wordt gevraagd. Via onderstaande linken kunt u
meer informatie krijgen: http://www.adventsactie.nl/projecten/ondersteuning-van-kwetsbare-vrouwenin-burkina-faso en http://www.adventsactie.nl/projecten
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‘Kerkwereldwijd’ Onlangs verscheen het november/decembernummer
van ‘Kerkwereldwijd’, het tijdschrift voor Missie & Dialoog dat uitgegeven
wordt door Missio (zie: www.missio.nl). ‘Maman’ brengt zuster Angélique
in beeld die onverstoorbaar aanwezig blijft in Dungu, in het noordoosten van Congo. In dit gebied hebben
de Verenigde Naties een bataljon blauwhelmen gestationeerd om de bevolking en vluchtelingen te
beschermen tegen rebellentroepen. Het merendeel van de hulporganisaties is allang vertrokken naar
nieuwe brandhaarden, oorlogen en rampen. Eén zuster blijft om dorpelingen en vluchtelingen te helpen.
Onder hen veel kinderen. Verder is in het tijdschrift een verslag opgenomen van een bezoek dat een
delegatie uit Utrecht onlangs bracht aan de Chaldeeuwse katholieke aartsbisschop in Noord-Irak (Kirkuk).
In ‘Met een klik naar het misbruik’ wordt een inkijk gegeven in de wereld van online-prostitutie in slums op
de Filippijnen. Kinderen en vrouwen gaan voor een paar euro of een hamburger voor de camera uit de
kleren. Bijna ongehinderd zitten de 750.000 klanten voor hun beeldscherm. Een christelijke organisatie
strijdt tegen het misbruik per muisklik.

Kerstbrief 2017 Fidesco Fidesco (www.fidesco.nl) is een katholieke
organisatie voor internationale ontwikkelingssamenwerking. De
organisatie is opgericht in 1981 en zendt vrijwilligers over de hele
wereld uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de bevolking. Daarbij werkt Fidesco samen met locale
kerken om de locale ontwikkeling door kleinschalige projecten te stimuleren. Zo heeft Fidesco bijvoorbeeld
een project voor straatkinderen in Rwanda (CECYDAR). Dit project wordt door diverse parochies in de
Adventsactie ondersteund. Fidesco organiseert sinds 30 jaar een gezondheidscentrum in Guinee. Deze
kliniek is de grootste in West-Afrika en biedt zorg aan zuigelingen en kinderen.

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.
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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
met vriendelijke groet,
Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl

Yvonne Schneider
Secretariaat
info@dkci-utrecht.nl
06-42952862

Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl

Trees Versteegen
Teamleider
eindredacteur
t.versteegen@aartsbisdom.nl

Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
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