Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
november 2017.

Paus Franciscus heeft de 33e zondag van het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de armen.
Dit is dit jaar op 19 november.
In zijn brief ‘Laten wij niet liefhebben met woorden, maar met daden’ schrijft hij:

“Terwijl wij in onze dagen steeds meer de onbeschaamde rijkdom zien die zich opstapelt in de
handen van enkele bevoorrechten, en die vaak gepaard gaat met illegaliteit en krenkende uitbuiting
van de menselijke waardigheid, zien we helaas de aanstootgevende verbreiding van de armoede in
heel de wereld in grote sectoren van de maatschappij. Ten opzichte van dit scenario kan men niet
werkeloos blijven en nog minder hierin berusten. Het is nodig om met een nieuwe visie te
antwoorden op de armoede die de ondernemingsgeest van zoveel jongeren belemmert en hen
verhindert werk te vinden, op de armoede die de zin voor verantwoordelijkheid afstompt en ertoe
leidt de voorkeur te geven aan afschuiven en het zoeken naar privileges, op de armoede die de
gemeenschappelijke bronnen vergiftigt en de ruimte voor professionaliteit beperkt en zo afbreuk
doet aan de verdienste van wie werkt en produceert.
Al deze armen - zoals de zalige Paulus VI graag zei - behoren “door evangelisch recht” tot de Kerk
(Toespraak bij de opening van de tweede zitting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie,
29 september 1963) en verplichten tot een fundamentele keuze voor hen. Zalig daarom de handen
die zich openen om de armen te ontvangen en hun te hulp te komen: het zijn de handen die hoop
brengen. Zalig de handen die iedere barrière van cultuur, godsdienst en nationaliteit overwinnen
door olie van vertroosting op de wonden van de mensheid te gieten. Zalig de handen die zich openen
zonder iets in ruil daarvoor te vragen, zonder “als”, zonder “maar”, en zonder “misschien”: het
zijn handen die op broeders en zusters de zegen van God doen neerdalen.
De brief verschijnt binnenkort in een definitieve vertaling op de website van de Rk kerk:
https://www.rkkerk.nl/
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

Een nieuwe rubriek
Per keer hopen we u te wijzen op pagina’s op Facebook.
U kunt ook zelf belangrijke pagina’s opgeven.
Deze keer: armoede in Nederland en Caritas in Nederland
Via deze pagina’s worden goede initiaieven getoond, nieuws
verspreid en soms wordt een noodoproep gedaan.

Van de DKCI
Leren van elkaars ervaringen
Dit najaar zijn er wederom een drietal bijeenkomsten geweest:
‘Leren van elkaars ervaringen’.
Voor het nieuwe jaar staan er drie nieuwe bijeenkomsten gepland.
Donderdagavond 25 januari voor de regio Utrecht.
Maandagavond 29 januari voor de regio Gelderland.
Dinsdagavond 30 januari voor de regio Overijssel.
Noteer de datum van uw regio al vast in de agenda. Nadere uitnodigingen met thema, werkwijze, tijd en
plaats van samenkomst volgen binnenkort.

Diocesane diaconale inspiratiedag 11 oktober
Op 11 oktober was er een inspirerende bijeenkomst te Deventer. Ellen
Klein Penning hield een lezing over de Geest die ons inspireert tot het
doen van goede werken. Zij nam ons mee vanaf het scheppingsverhaal.
Het leven van Jezus en de oproep Doe zoals Hij heeft voorgedaan, vormt
ook een leidraad. In een aantal creatieve workshops werden verschillende
praktijken uitgediept. Van fietsenproject tot inloophuis, van diaconale
samenwerking tot de brief van Paus Franciscus over de armen.
Er waren ruim 40 mensen aanwezig. Voor het eerst waren niet alleen de pastorale beroepskrachten
uitgenodigd. Ook PCI-bestuurders waren welkom. Binnenkort treft u een uitgebreider verslag aan op onze
website.

Tevredenheidsonderzoek 2017
In de loop van de week van 30 oktober ontvangt u van ons de rapportage over het
tevredenheidsonderzoek. We geven de resultaten weer in een analyse en in een brief
vertellen we wat we met de resultaten gaan doen of gedaan hebben. Mocht u daarover
vragen hebben of aanvullingen hebben ter suggestie dan horen we dat graag.
info@dkci-utrecht.nl
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Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie
we brengen hier nieuws, goede praktijken en ideeën waar je warm voor loopt
Eusebiusparochie organiseert maaltijd op Werelddag van de amen.
Er zijn miljoenen mensen die nauwelijks genoeg hebben
om van rond te komen. De Eusebiusparochie besteedt
aandacht aan deze problematiek en wil dit nadrukkelijk
ook verbinden met de liturgie. Op zondag 19 november is er om 13.00 uur een maaltijd voor iedereen,
voorafgegaan door een eucharistieviering waarin speciaal aandacht is voor de Werelddag voor de Armen.
De maaltijd wordt georganiseerd door vrijwilligers van het Inloophuis van de parochie.

Tubbergen- Integratiediner 13 oktober 2017
Op 13 oktober kwamen in ‘t Oale Roadhoes vluchtelingen met een
verblijfsvergunning (statushouders) en andere inwoners van de
gemeente Tubbergen samen om elkaar te ontmoeten onder het genot
van een wereldse maaltijd. Vluchtelingenwerk Oost Nederland en de
H. Pancratius parochie hadden de handen ineen geslagen en kwamen
met het evenement ‘Werelds eten en elkaar ontmoeten’. Een
Oudhollandse appeltaart naast exotische rijstgerechten en loempia’s naast de stamppot boerenkool. Een
beeld dat de situatie van afgelopen vrijdag schetst. Verschillende culturen kwamen bij elkaar om te
genieten van een wereldse maaltijd terwijl de deelnemers met elkaar in gesprek gingen. De H. Pancratius
parochie en Vluchtelingenwerk hebben het niet alleen gedaan, met financiële hulp van de Parochiële
Caritas Instelling en het Elizabethfonds kon alles gerealiseerd worden. Onbekend maakt al gauw onbemind,
een verschijnsel waar ook de statushouders in Tubbergen mee geconfronteerd worden. Om de nieuwe
inwoners van Tubbergen bekend te maken, met zowel Nederlandse gerechten als andere inwoners,
kwamen de parochie en Vluchtelingenwerk samen om een diner te organiseren. Het buffet bestond uit
gerechten meegenomen door de gasten. En dat de gemeenschap ervoor openstaat blijkt ook uit de
opkomst, ongeveer honderd mensen kwamen naar ’t Oale Roadhoes. Jong en oud waren bijeen, net als de
verschillende culturen. Aan de ronde tafels worden niet alleen aardigheden uitgewisseld, ook wordt
gesproken over dromen en wensen voor in de toekomst. Dromen en wensen over het samen leven in de
gemeente Tubbergen.

Diaconaal Centrum in Groenlo?
Al een tijdje ziet een aantal mensen in Groenlo de uitdaging om naast het Eucharistisch Centrum van de
St. Paulus parochie een Diaconaal Centrum op te richten en beiden met elkaar te verbinden. In het kader
van pastoraal ondernemerschap wil dit een poging zijn om de klassieke pastorale aanpak te overstijgen en
de krimp te breken met een nieuwe vorm van geloofsgemeenschap zijn. Op verzoek van het
pastoresteam zal de diocesane diaconale werker van het gebied binnenkort een “denktank” gaan
begeleiden die de uitdaging verder handen en voeten gaat geven. In de denktank nemen mensen zitting
uit de locatieraad, het parochiebestuur, het PCI bestuur, lokaal diaconaal beraad, de beleidsadviesgroep
diaconie (bad), pastoresteam en de regionaal werkende St.Vincentiusvereniging in Groenlo. Diaken Cor
Peters zal namens het pastoresteam deelnemen en de ontwikkelingen telkens inbrengen in het team en
in het nieuw te ontwikkelen pastoraal beleid.

Diaconaal café in Ommen. Zeer onlangs hield het PCI Bestuur van de
parochie Emmanuël (Ommen e.o) de jaarlijkse jaarvergadering met haar
werkgroepen PCI. Op deze avond werd er zeer geïnspireerd naar de nabije
toekomst gekeken. In het bijzonder kwam de vraag aan de orde hoe het
werk vorm te geven. Wat gaan we doen en wat niet meer? Er werd op aan
gedrongen om dat breder te trekken dan alleen de PCI Ook de parochiële diaconale groepen werden
opgeroepen om daarover hun zegje te doen. Als middel daartoe werd het PCI Bestuur opgeroepen om
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daarvoor in 2018 een diaconaal café in te richten. Niet alleen voor de ideeën en de samenwerking en zeker
ook voor de inspiratie. Het PCI Bestuur doet onderzoek naar een proef op de som….

Bezoekwerk
In de nieuwe parochie Maria Laetitia (Doetinchem e.o.) gaat het
bezoekwerk op de schop. Er is verregaande overeenstemming met alle
locaties dat wordt ingestoken op het omgekeerd bezoekwerk. Voor de
meeste parochianen is deze vorm van contact voldoende. Wie echter
lokaal meer aandacht wil, kan dat terplekke aangeven. Een centralist
regelt dat vervolgens. En wie meer pastorale aandacht wil, kan terecht bij het parochiële pastorale
bezoekwerk. Dat is vooral het pastoresteam met een aanvulling van een 8 tal toegeruste vrijwilligers. Ook
hier doet dezelfde centralist het regelwerk. Daarnaast is de centralist tevens het aanspreekpunt voor de
buurtcoach, de wijkagent, het schuldhulpmaatje etc. Het is de bedoeling om op zaterdag 17 februari 2018
de nieuwe manier van werken te introduceren bij alle betrokkenen op de zgn. “Doe vriendelijk dag”!!

''Steenwijkerlandse Uitdaging' organiseert Kidsfestival De Uitdaging.
Op zaterdag 4 november vindt het ‘Kidsfestival De Uitdaging’ plaats in Steenwijk. Het festival is bedoeld
voor kinderen (6 t/m 12 jaar) uit Steenwijkerland die om wat voor reden dan ook ‘even extra aandacht
verdienen’. Voor het Kidsfestival De Uitdaging werken verschillende organisaties (o.a. Mantelzorgnetwerk,
Just for Kids, Stichting Jij, Timpaan) samen, onder initiatief en paraplu van de Steenwijkerlandse Uitdaging.
Verschillende ondernemers en bedrijven uit Steenwijkerland ondersteunen het Kidsfestival met materiaal
en menskracht. Bij een kopje koffie/thee kunnen oude(s) informatie krijgen over de (nieuwe) gemeentelijke
fondsen en voorzieningen voor kinderen, zoals het Sportfonds, Zwemfonds en Cultuurfonds. Het doel van
deze fondsen is dat ieder kind in Steenwijkerland kan deelnemen aan activiteiten, zonder belemmeringen.

Wat doen we al veel! Najaarsbijeenkomst PCI werkgroepen
parochie Drie-eenheid- verschillende ouderen In een informatie- en
bezinningsbijeenkomst dachten de werkgroepen van de Parochiële
Caritas van de parochie de Drie-eenheid na, over het thema
‘verschillende ouderen’. Alle geloofsgemeenschappen zijn verschillend.
Dat brengt ook een andere invalshoek naar voren op ouderen: ouderen
en zorg; ontmoetingen tussen jong en oud, ouderen en migranten; ouderen en eenzaamheid.

Diaconaal weekend in teken van de mantelzorg
Op 11 en 12 november aanstaande vieren we in de Heilige
Pancratius parochie Tubbergen het weekend van de diaconie. Dit
weekend zal in het teken staan van de mantelzorg. 10 november
is namelijk 'de Dag van de Mantelzorg' en tijdens het diaconaal
weekend willen wij hier aandacht voor vragen. Het lijkt heel normaal om een ander een handje te helpen
en het geeft vaak veel voldoening. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan het erg zwaar
worden en kan het ook veel invloed hebben op je eigen leven. Mantelzorg is niet nieuw. In de Bijbel vinden
we al verschillende verhalen over mantelzorgers. Bijvoorbeeld de vrienden die de verlamde man door het
dak bij Jezus brachten of Ruth die voor haar schoonmoeder Naomi zorgde. Het centrale thema van dit jaar
is: Mantelzorg doe je samen! Oog en oor hebben voor de mantelzorger is belangrijk, daardoor kunnen zij
het langer en beter volhouden. Het weekend wordt georganiseerd in samenwerking met Steunpunt
mantelzorg Tubbergen
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Een mooie combinatie van: kerk, duurzaamheid, kinderen
boeren en school De viering van oogstdankdag op zondag 25
september in Albergen is verzorgd door de leden van LTO Noord.
Ieder jaar vragen ze een groep of vereniging die ook wat te vieren
hebben om dan samen te danken, dit jaar was dat basisschool. Een
van de boeren is op school geweest en heeft alle kinderen verteld
over de agrariërs, de landbouw, veeteelt en hoe het eten bij een
ieder op het bord komt. En dat we daarom jaarlijks dankdag vieren. Aan de hand van dit thema is er op
school door vrijwel alle kinderen op creatieve wijze gewerkt aan opdrachten. Door samen te werken aan
één werkstuk komt ook de saamhorigheid van het oogsten terug. Immers, de boeren moeten bij het
oogsten ook goed samen aan het werk.

Nieuws van Sant’Egidio
Ontmoetingsinloop
In de kledingbank aan de Oude Beekbergerweg 157 is een koffieontmoeting gestart op maandag morgen.
Mensen uit de buurt komen langs voor een kopje koffie of thee, een praatje, handwerken of om een
spelletje te doen. Het zijn al gezellige ontmoetingen waarbij elke week weer nieuwe mensen aanschuiven
in de koffiekamer.

Naaiatelier
Na de zomer is in de Kledingbank op maandag middag van 13.00
tot 15.00 uur een naaiatelier gestart. Dames komen samen om
kleding te herstellen en om met elkaar mooie dingen te maken
zoals schorten van spijkerstof of kussens voor de Kerst. Voor dit
werk zijn een aantal naaimachines, lappen stof, knopen en ritsen
beschikbaar gesteld. Het is een vreugde om deze activiteit te zien.

School van Vrede
Op woensdag middag komen kinderen direct na school naar de
School van Vrede in het gebouw van de Kledingbank in de wijk
Zuid. Samen wordt een boterham gegeten, wat gedronken en
daarna huiswerk gemaakt, een lied gezongen, geknutseld en
samen gespeeld. Steeds meer kinderen van de gezinnen die naar
de kledingbank komen weten de weg te vinden naar de school
waar de kinderen van verschillende religieuze achtergronden
elkaar ontmoeten, leren kennen en zo te bouwen we aan een
wereld van vrede.

Kledingbank
Met deze nieuwe activiteiten krijgt het pand van de kledingbank een steeds grotere functie in de wijk Zuid
en voor heel Apeldoorn. De deuren kunnen vaker geopend worden. De Kledingbank is nu twee dagen in de
week open om kleding te ontvangen en te delen met mensen in financiële nood. Elke maand ontvangen wij
ruim 500 gasten om van gratis kleding te voorzien. Deze mensen mogen maximaal 1 maal per maand langs
komen. Wij beginnen in de herfst met een opknapbeurt van de wachtruimte, om daar de School van vrede
en het naaiatelier te houden. Als deze ruimte klaar is kunnen we ook starten met een Repair Café.
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Vriendschap met ouderen
De jongeren van de Gemeenschap hebben woonzorgcentrum Sainte
Marie geadopteerd en verzorgen daar eens per maand een
middagprogramma. Naast een actief moment met spelletjes,
liederen, gesprekken over levenservaringen wordt de middag
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Met als hoogtepunt van
het jaar een pannenkoekenparty. In de zomer gaan de jongeren
wandelen met de ouderen in de tuin en de omgeving. Bij deze
ontmoetingen zijn mooie vriendschappen gegroeid van de jongeren
met de oudere bewoners. Ook de vluchtelingen uit Syrië helpen steeds meer bij de activiteiten bij de
ouderen, waarbij de jongeren de Nederlandse taal kunnen oefenen en de ouderen meer begrip krijgen voor
de situatie van de vluchtelingen.

Utrecht: jongeren, geloof, diaconie
Op 28 november organiseert het Diaconaal Platform Utrecht een
avond over hoe jongeren geloof en diaconie in de praktijk met
elkaar verbinden. Verschillende jongerenorganisaties, waaronder
Youth for Christ en Sant’Egidio zullen zich presenteren. Voor meer
informatie info@dkci-utrecht.nl o.v.v. DPU/28112017

Landelijk nieuws
Het Bisdom Haarlem organiseert op 11 & 12 november een caritasweekend. “Vandaag moet ik in jouw
huis verblijven”. >>klik hier voor meer informatie.

Serious Request in de Onze Lieve Vrouwekerk Nog even en dan is
heel Apeldoorn in de ban van Serious Request. Het Glazen Huis op de
markt wordt het centrum van de inzamelingsactie om door oorlog en
conflicten verscheurde gezinnen weer bij elkaar te brengen. Het is een
enorme zoektocht om ouders, broers en zussen die ieder een andere
kant opgedreven zijn te verenigen. Er worden allerlei acties uitgedacht
en op touw gezet. Het ene initiatief is nog origineler dan het andere. Ook de gezamenlijke kerken van
Apeldoorn doen mee. Zij ondersteunen een actie die erg kort bij hun ”corebusiness” ligt. De Bijbel staat
namelijk centraal. De kerken in Apeldoorn willen het record Bijbellezen verbeteren. We hebben het over
een record dat in de geschiedenis van het Glazen Huis is gevestigd. In Heerlen werd non- stop gedurende
90 uren gelezen. Dat getal werd in Heerenveen overtreffen. Daar waren het er 100. In Apeldoorn willen we
dat record verbeteren. We willen het record brengen op 110 uur. Het is de bedoeling dat elke deelnemer
gedurende 10 minuten uit de Bijbel voorleest. Snelle rekenaars zijn er al achter dat je dan 660 lezers nodig
hebt. Als je op zaterdag 16 december 2017 om 10.00 uur begint is het 110 uur verder op woensdag 20
december 24.00 uur. Dan wordt het laatste vers gelezen. Elke minuut “kost” 1 euro. Dan is de opbrengst
meteen bekend: € 6600. Als een lezer zich extra laat sponsoren wordt dat bedrag natuurlijk nog hoger. Het
bestuur van de Emmaüsparochie heeft daarvoor de Onze Lieve Vrouwekerk beschikbaar gesteld.

'Groene kerken' brengen de zorg voor Gods schepping in de praktijk.
Op 7 oktober j.l. vond de 6e Groenekerkendag plaats in Hoogland. Op die dagen
kunnen deelnemers aan de Groenekerken-actie hun ervaringen delen en
kunnen geïnteresseerden van kerken die nog niet meedoen, informatie
inwinnen. Een kerk mag zich een groene kerk noemen als deze minstens één
stap per jaar in de richting van een duurzamere wereld zet. Denk bijvoorbeeld
aan het plaatsen van zonnepalen op kerkdagen, het installeren van
ledverlichting of het instellen van 'warmetruienzondagen'. Voor informatie en
ideeën om ook Groene Kerk te worden, zie www.groenekerken.nl
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Kerk in Actie Op 11 november organiseert de Protestante Kerk Nederland in
Kerk in Actie de 122e Landelijke diaconale dag, voor diakenen en vrijwilligers.
Deze vindt plaats in Utrecht. >>klik hier voor het programma

Mondiaal nieuws: Missiesecretariaat /werelddiaconaat.
Adventsactie: Adventslesmateriaal voor scholen
De komende adventsperiode wordt weer lesmateriaal aangeboden voor
basisscholen. In de weken voor Kerst wordt iedere week een figuur van
de kerststal uitgelicht. De leerlingen ontdekken (opnieuw) het
traditionele kerstverhaal, ze horen de verhalen dit keer vanuit het perspectief van de verschillende figuren
uit de kerststal. De leerlingen denken na wie niet gemist kan worden binnen de kerstgroep. Ze beseffen dat
Kerst het geboorteverhaal van Jezus Christus is, maar dat de essentie ligt bij dat wat Jezus deed toen hij
eenmaal volwassen was. Jezus wilde dichtbij mensen zijn, speciaal bij die mensen waar anderen niet altijd
dichtbij willen zijn. Het lesmateriaal voor de Advent is vanaf begin november vinden op >>de website

Sinds korte tijd is MISSIO ook actief op Facebook. Neem eens
een kijkje op >>de website

Vastenactie
Vastenactie organiseert ook in 2018 een creatieve scholentour. >>Zie

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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