Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
februari 2018

Paus Franciscus schrijft in zijn vastenboodschap van dit jaar:

“Liefdadigheid bevrijdt ons van hebzucht en helpt ons om onze naaste
te zien als een broer of zus. Wat ik bezit is nooit van mij alleen. Ik zou
willen dat liefdadigheid onderdeel wordt van ieders manier van leven!
Ik zou ontzettend graag zien dat wij allen als christenen het voorbeeld
van de apostelen volgen en in het delen van onze bezittingen een
tastbare getuigenis zien van onze communie binnen de Kerk! Daarom
herhaal ik de oproep van de apostel Paulus aan de christenen van
Korinthe om een inzameling te doen voor de geloofsgemeenschap van
Jeruzalem als iets waar zij zelf ook belang bij hadden (cf. 2 Kor. 8:10).
Dit is in het bijzonder van toepassing in de vastentijd, wanneer veel
groepen inzamelingen doen om kerken en behoeftigen te helpen. Maar
ik hoop ook dat wij, in onze dagelijkse contacten met anderen,
verzoeken om hulp zien alsof die van God zelf komen. Wanneer wij geld
of goederen schenken, delen wij in de zorg van God voor ieder van zijn
kinderen. Als God iemand helpt via mij, zal hij dan morgen niet voor
mij zorgen? Want niemand is meer zorgzaam dan God”
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

Caritas en diaconie in het aartsbisdom
Van de DKCI
Leren aan elkaars ervaringen – andere locatie!!!!!
Door een ruime belangstelling voor de bijeenkomst “ Nieuwe armoede in de
praktijk” van de regio Overijssel op dinsdagavond 13 maart, hebben we een nieuwe
locatie in Deventer mogen zoeken.
Omdat de ruimte van het centraal secretariaat te klein is voor de belangstelling wordt
de avond nu gehouden in Het KoffieDok, Scheepvaartstraat 6 B, 7411 MB Deventer.
(Dat is in het havengebied, nabij het Postiljon Hotel en er is ruimte om te parkeren)
De besturen en werkgroepen PCI ontvangen ook nog een mail over deze locatie
wijziging.

Besturencursus
De PCI-besturen en de nieuwe bestuursleden ontvingen een uitnodiging voor de besturencursus. In de
bijeenkomst, die 2,5 uur duurt, zullen we nader ingaan op de taken en verantwoordelijkheden van een
PCI, op het Algemeen Reglement, over samenwerking met andere organisaties en over de relatie van
de PCI met de bisschop, het aartsbisdom en de DKCI (Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling). Daarnaast
gaan we in op de veranderingen in de parochies en de toekomstige situaties van de PCI-en. We geven
deze cursus, op verzoek van veel nieuwe leden, vier keer. De cursus is bedoeld voor nieuwe
bestuursleden, maar ‘oude’ bestuursleden die geïnteresseerd zijn mogen vanzelfsprekend meedoen.
>> klik hier voor de uitnodiging.

VNB- Lourdesreis OPROEP DIACONIE en caritas !!
In veel parochies zijn de voorbereidingen voor de Lourdesreis in
volle gang. Veel lokale caritasbesturen en werkgroepen
ondersteunen de bedevaartgangers die zelf niet zo draagkrachtig
zijn. Wanneer er mensen zijn uit kringen van caritas en diaconie
die graag mee zouden willen, kunnen zij zich aansluiten bij de plaatselijke parochiebedevaart naar
Lourdes. Het VNB stelt gelden ter beschikking om financieel te ondersteunen voor mensen die anders
buiten de boot vallen. Nader overleg t.versteegen@aartsbisdom.nl

Xpand >>klik hier voor de website verzorgde voor de pastorale
teams van het aartsbisdom de toerustingsdagen. Xpand heeft
een praktische werkvorm bedacht om de doelgroepen beter
voor ogen te krijgen. Collega Bernanda van den Hengel bewerkte hun vragenlijstje voor de caritas.
>>klik hier voor de vragenlijst.
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Goede tip Een geloofsgemeenschap waar mensen in Gods Naam naar
elkaar omzien is afhankelijk van vrijwilligers. Misschien hebt u cursus
vrijwilligerswerven meegedaan of bent u zelf actief met
vrijwilligersmanagement en vrijwilligerszorg. Als tip voor vacatureteksten
kunt u een kijkje nemen op de website www.reliwerk.nl

Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie
Nieuws en goede voorbeelden
Kerk op het Platteland: Kerk op het Platteland: Inloophuis
Zieuwent
Op maandagmorgen 12 februari was Harry Scharrenborg te gast
in het Inloophuis van Zieuwent. (zie nieuwsbrief januari) Karin
Klein Goldewijk en nog een lid van de werkgroep PCI gaven een
mooi inkijkje in het ontstaan en het prille begin. In het Dorpsplan
van Zieuwents Belang was deze wens opgenomen. Aan de
werkgroep PCI van Zieuwent werd door het Z. Belang gevraagd om dat te realiseren. Vanaf februari
2017 werd er voorwerk gedaan. Dat wil zeggen vooral netwerken met mensen die in de gemeenschap
een centrale rol vervullen, zoals wijkagent, de pastor en huisarts. En een geschikte locatie vinden. In
oktober 2017 gingen op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur de deuren open. Tot op heden
ontvangt het inloophuis iedere maandagmorgen ongeveer 25 mensen met telkens ook weer nieuwe
gezichten. Voor de maandagmorgen is gekozen omdat voor de meeste bezoekers het weekend lang
en stil is! De nieuwe gezichten worden vooral gevonden in nieuwe inwoners, cliënten uit de ggz,
statushouders en mensen die hun partner verliezen en worden bereikt door mond op mond reclame.
(zie foto) Ook komen er mensen die qua geld even aan de grond zitten. Die worden ter plekke door de
PCI doorverwezen dan wel vlot getrokken. Omzien naar elkaar en elkaar “voorthelpen” is de missie. En
de gemeente Oost Gelre subsidieert het initiatief.

Maria Laetitia Doetinchem – eenzaamheid Op Valentijnsdag, 14 februari,
is er in en voor Doetinchem een vereniging opgericht tegen eenzaamheid, met
de naam “Kom erbij in Doetinchem”. Een van de initiatiefnemers is het
Diaconaal Platform Doetinchem, waar ook de parochie Maria Laetitia deel van
uitmaakt. In Doetinchem zijn zo’n 5000 mensen eenzaam en dat is niet
gebonden aan leeftijd. Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor. Maar
voor ouderen is het extra moeilijk om uit die cirkel te komen. Via de website
kun je alle mogelijkheden vinden.
>>klik hier voor de website.
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Dank je wel dag met thema “Verlies van jezelf”. Op
zaterdag 17 februari organiseerde de werkgroep Pastoraal
Ziekenbezoek een dank je wel dag voor de vele vrijwilligers in
het bezoekwerk van de parochie Maria Laetitia. De vrijwilligers
werden niet alleen in de rozen gezet, maar kregen ook een
inhoudelijke dag om wijzer van te worden. En wijzer werden ze
over dementie en de omgang met mensen met dementie. Via
een inleiding van een trajectbegeleider van de helpdesk dementie en kwetsbare ouderen, een
ervaringsverhaal van een betrokkene, een ervaringsverhaal uit de omgeving van een betrokkene, een
forumgesprek, een signalenkaart en een lijst wat kunt u wel/niet doen, werd er veel wijsheden
opgedaan. O.a. deze: “Als mensen met dementie agressief worden, dan zijn ze heel erg bang”

Verschillende ouderen – caritas H. Drie-eenheid De verschillende lokale
caritaswerkgroepen van de PCI H. Drie-eenheid wisselden op 15 februari informatie
en vragen uit over de plaatselijke
ouderenorganisaties en de netwerken van de
caritas.

Ook in de parochie H. Drie-eenheid Geslaagde ontmoeting christenen en moslims in Lopik
Op 8 februari kwamen meer dan 60 inwoners van Lopik en omgeving
naar het buurthuis Vogelzang aan de Akker 41 voor een bijzondere
ontmoeting. Van de aanwezigen was ongeveer een kwart moslim
(mannen en vrouwen) en drie kwart christen (Gereformeerd,
Katholiek en Hervormd). Zij werden welkom geheten door dominee
Wouter Schraven en Mohamed Ablal, lid van het bestuur van de
stichting Masjid Anour (= Ruimte van Licht). Deze stichting heeft een
islamitische gebedsruimte in het voormalige schoolgebouw aan de
Emmalaan. Van het gemeentebestuur waren burgemeester De Graaf
en wethouder Van Everdingen aanwezig; de Gemeente had de ruimte gratis ter beschikking gesteld.
De aanwezigen luisterden naar twee boeiende inleidingen over de verhalen rond de geboorte van
Jezus in respectievelijk de Koran (door Zacharia El Hajji) en de Bijbel (door Hans Oldenhof). Na de
inleidingen was er gelegenheid om vragen te stellen. Daarna volgde onder het genot van lekkere hapjes
en drankjes een informele ontmoeting, waarbij kleine groepjes moslims en christenen nader kennis
met elkaar maakten. Het was voor het eerst sinds de komst naar Lopik van Marokkaanse gastarbeiders,
zo’n 55 jaar geleden, dat er toenadering werd gezocht door christenen richting moslims, gezien het
belang van het vreedzaam leven met elkaar en de integratie. Dit gebaar werd door Masjid Anour zeer
op prijs gesteld. De eerste ‘Brede Samenkomst’ werd door de aanwezigen ervaren als een groot succes,
dat vraagt om een vervolg.
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H. Pancratius parochie Almelo - Matamba, Tanzania.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werkende van de parochie H.
Pancratius Almelo brengt de parochianen op de hoogte van de
voortgang van het project in Matamba. Het waterproject van 2015
is gerealiseerd en werkt prima. Het brillenproject, waarvoor in
2016 geld is ingezameld is afgerond. Vele oogmetingen zijn
verricht en bewoners hebben waar nodig de juiste brillen
gekregen. Inmiddels is een oogarts die werkzaam is in een van de grotere klinieken in Tanzania
voornemens een dependance te starten in het health centre waardoor het brillenproject een vervolg
krijgt. De naaischool is gebouwd en geopend en de tweejarige naaicursus voor straatmeisjes is
afgelopen najaar van start gegaan. De eerste schooluniformen zijn inmiddels klaar en worden door de
schoolkinderen gedragen. Dit project houdt onze aandacht. Ze vermeldt dat met de verbouw van een
deel van het health centre tot verrichtingencentrum kan worden begonnen.

Goed voorbeeld doet goed volgen De H. Pancratius parochie houdt op
zaterdag 7 April een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap e.d. voor
hergebruik in ontwikkelingslanden.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock), echter geen schuitjesmachines!
Breimachines, compleet
Computers met beeldscherm (minimaal Pentium 3) met LCD-beeldscherm.
Handgereedschap voor:
timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker, fietshersteller, automonteur,
metaalbewerker, maar ook tuin- en landbouwgereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar,
enz.)
Semi-professioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur;
Generators en compressors (draagbaar), elektrisch draagbaar lasgereedschap, waterpompen
(mechanisch);
Zaag- , vlak- , en freesbankjes;
Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen), krukken, rollators;
Fietsen, stevig en zonder versnellingen;
Azerty handschrijfmachines (dus met Frans toetsenbord).
Qwerty handschrijfmachines (dus met Engels toetsenbord)

Jongeren
De jongerengroep Rock Solid van de H. Pancratius parochie gaat op dinsdag 27 februari a.s.
naar Amsterdam, 19 jongeren hebben zich inmiddels opgegeven. Daar worden diverse
diaconale projecten bezocht. Er is een leerzaam en mooi programma voor deze dag
samengesteld.
Parochie Lumen Christi , Vastenperiode 2018 Pastoraal werker
Leo Ros in het parochieblad : “De gemiddelde parochiaan vindt met
name de vieringen in de kerk, het bezoeken van zieken en ouderen
vanuit onze parochie belangrijk. Maar ook een feestelijke doop en
de voorbereiding van de kinderen op de sacramenten en, heel iets anders, een mooie verzorgde
uitvaart. Als je mensen vraagt, geloof je? Dan is het antwoord vaak of iemand wel of niet naar de kerk
gaat, of gelooft in leven na de dood. Toch willen alle liturgische vieringen en de sacramenten ons ook
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stimuleren om ons daadwerkelijk in te zetten, voor hen die niet meekomen in onze samenleving, die
soms afgewezen worden. Het is hierom dat we al jarenlang in onze parochie een inzameling van
voedsel voor de gebruikers van de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal organiseren. Dat doen we
twee keer per jaar, met hulp van vrijwilligers/chauffeurs van het Rode Kruis binnen ons parochiegebied
die het ingebrachte voedsel vervoeren. op verzoek van de Voedselbank vragen we met name om de
volgende producten; blikken soep of groente, koffie/thee, rijst, pasta’s of wasmiddelen)

Gemeenteraadsverkiezingen

– Utrecht Aan de vooravond van de
gemeenteraadsverkiezingen (woensdag 21 maart) organiseert de Utrechtse
Stedelijke Raad van Kerken een gezamenlijk bezinningsmoment op zondagavond 18
maart om 19.00 uur in de kapel van het oecumenisch Stiltecentrum in Hoog
Catharijne (Godebaldkwartier 74).

Mondiaal nieuws: Missiesecretariaat /werelddiaconaat.

Vastenactie nodigt mensen uit tot een soberder leven tijdens
de veertigdagentijd. De campagne geeft concrete, moderne
voorbeelden van manieren om te matigen en biedt mensen de
mogelijkheid te laten zien hoe zij hun vasten invullen. Vandaaruit
spoort Vastenactie mensen in Nederland aan zich solidair op te stellen met anderen, waar ook ter
wereld. Een beetje minderen, voor een ander! Voor meer informatie en meedoen, >>klik hier

‘Vastenactie-nieuws’, februari 2018
Van de Vastenactie is de nieuwsbrief ‘Vastenactie-nieuws’ februari 2018 verschenen. In dit nummer is
er aandacht voor de ’40-dagen Challenge’ en lesmateriaal voor de Vastenactie op scholen. Voorts is er
een reportage over een inwoonster van een sloppenwijk in Zambia die seropositief is. Binnen de
gemeenschap is zij vrijwilligster en begeleidt ze een lees- en schrijfgroep en een lotgenotengroep. De
lotgenotengroep helpt haar zelf om de ziekte te kunnen verwerken en accepteren en zo is zij op haar
beurt steun en toeverlaat voor anderen. Tot slot is er aandacht voor de Pelgrimstocht die, in het kader
van de Vastenactie, van 22 tot en met 24 maart wordt gehouden in het Groene Hart tussen Bodegraven
en Woerden.
In ‘KerkWereldWijd’, tijdschrift voor missie & dialoog, februari 2018 is onder meer een
inspirerende reportage opgenomen over een initiatief in Dhaka, de hoofdstad van
Bangladesh, om van afval hoogwaardige kleding te produceren. Het tijdschrift is te
verkrijgen bij www.missio.nl

Missionaire organisaties en hun toekomst
Op 25 mei 2018 vindt in Den Bosch een bijeenkomst plaats van het netwerk van buitenlandse
missionarissen, jonge Nederlandse religieuzen met een missie, medewerkers van katholieke
ontwikkelingsorganisaties en bewegingen van lekenmissionarissen. De hoofdspreker is Mgr. De Korte,
bisschop van Den Bosch.
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Landelijk nieuws
Dementie – Luce Parochies zijn in diaconie en caritas bezig met
dementie. Om hen te ondersteunen organiseert Luce een
studiedag. Over een dementievriendelijke geloofsgemeenschap.
>>Lees verder

De Raad van kerken
“Zwart-wit denken en vluchtelingen… Hoe ga je ermee om? Zaterdag 24 maart
organiseert de Raad van Kerken in Nederland een werkdag in Amersfoort.

11 Nederlandse steden voor ensenrechtenverdedigers
Sinds vijf jaar organiseert Justice and Peace
(www.justiceandpeace.nl) een Shelter City netwerk in
e
Nederland. Onlangs is Deventer als 11 stad toegetreden tot dit netwerk. In de steden, die deelnemen
aan dit netwerk, zijn ruim 60 mensenrechtenverdedigers opgevangen en ondersteund.

Vluchtelingen
Inlia (www.inlia.nl) nodigt uit voor de komende regionale ontmoeting van
Charterkerken en andere belangstellenden in de regio Midden- en Zuid-Nederland
en onze delegatie van het bureau van INLIA op dinsdag 6 maart 2018 vanaf 19.30
uur in Baarn. Daar wordt gesproken over politieke ontwikkelingen die zij
verwachten in het ‘Bed-Bad-Brood’-dossier. Onlangs bracht staatssecretaris van
Justitie & Veiligheid Mark Harbers een werkbezoek aan de gemeente Groningen
en de BBB+ van INLIA.Verder kijken zij vooruit naar het 30-jarig bestaan van het Charter van Groningen
en INLIA in juni van dit jaar. In de aanloop naar dit driedaags evenement (22-24 juni 2018) houden we
met lokale geloofsgemeenschappen uit alle regio’s een ‘kaarsen-estafette’; ook u kunt daaraan
deelnemen! De bijeenkomst vindt plaats in kerkelijk centrum ‘Het Brandpunt’ aan de Oude
Utrechtseweg 4-A, 3743 KN BAARN.

Mensenrechtentulp 2017 De Nederlandse Mensenrechtentulp 2017 is onlangs
uitgereikt aan de Mexicaanse Graciela Pérez Rodriguez. Ze ontving de prijs voor
haar inzet om gerechtigheid te krijgen voor de vele gedwongen verdwijningen in
Mexico, waaronder haar familie. Ze nam ‘de bloem van hoop’ in ontvangst
namens alle vrouwen en mannen waarnaar in Mexico wordt gezocht.

Knooppunt kerkenarmoede
Er is begin februari weer een nieuwsbrief verschenen. >>lees verder
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Pax kondigt aan: Ambassadeursdagen 2018
Thema: ‘Generaties voor Vrede!’
Elk jaar organiseert PAX de jaarlijkse Inspiratiedag ter
voorbereiding op de Vredesweek in september: de
Ambassadeursdag. Dit jaar komt PAX naar je toe in drie
regionale dagen! Op 17 maart in Rotterdam, op 24 maart in Amersfoort, en op 7 april in Nijmegen. Wil
je tijdens de Vredesweek ook in actie komen voor vrede? Kom dan op deze Ambassadeursdagen
inspiratie opdoen, praktische tips & tricks ophalen, en andere bevlogen deelnemers ontmoeten! Meer
informatie www.vredesweek.nl

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,
Trees Versteegen
Teamleider
eindredacteur
t.versteegen@aartsbisdom.nl

Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
Yvonne Schneider
Secretariaat
info@dkci-utrecht.nl
06-42952862

Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl
Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
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