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Het Coventrygebed
Vader, vergeef het
De haat, die een muur optrekt tussen volken, rassen en klassen.
Vader, vergeef het
De gretigheid waarmee wij onze zinnen zetten op wat een ander toebehoort.
Vader, vergeef het
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Vader, vergeef het
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.
Vader, vergeef het
onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van gevangenen, daklozen en
vluchtelingen.
Vader, vergeef het
De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor
onwaardige doeleinden misbruikt
Vader, vergeef het
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God
Vader, vergeef het
Maar wees jegens elkaar vriendelijk en barmhartig, elkaar vergevend zoals God
in Christus u vergeving geschonken heeft.
AMEN

Het Coventrygebed als gebed van vrede en verzoening is ontstaan naar aanleiding van het Duitse bombardement op
Coventry op 14 november 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de St. Michael-kathedraal in Coventry stond, aan
de kant van het hoogaltaar, nog één muur overeind, een onbekende hand had hierop geschreven: “Vader vergeef”. In de
ruïne van de kathedraal van Coventry vond één van de kanunniken twee grote middeleeuwse spijkers uit het dak precies
in de vorm van een kruis. Dit 'cross of nails' is na de oorlog het symbool geworden voor Internationale Vrede en Verzoening,
een beweging die de herbouwde kathedraal van Coventry als basis heeft. Wekelijks op vrijdag wordt, in de ruïne van de
oude kathedraal, het gebed voor Vrede en Verzoening gebeden. Vanuit Coventry is een netwerk opgebouwd van kerken
die door oorlogsgeweld getroffen zijn. O.a. St. Paul’s Chapel, de kapel die overbleef na de aanslag van 9/11 in New York
maakt deel uit van dit netwerk.
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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 inspiratiedag 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. Binnenkort
ontvangt u het definitieve programma. Geeft u zich op via info@dkci-utrecht.nl

DKCI Een ‘nieuwe’ website In de zomer zijn we druk doende geweest
om de bestaande website om te bouwen: meer actueel nieuws en de
informatie is duidelijk vindbaar hopen we. De huidige website wordt nu
niet goed bijgehouden. In september gaan we met de nieuwe website de
lucht in. U ontvangt daarvan bericht. We ontvangen graag berichten die we
op de website kunnen plaatsen: goede praktijken, mooie initiatieven,
achtergrondinformatie. Uw nieuws is de moeite waard voor anderen!

Actueel De vredesweek
Op veel plaatsen in het land en ook in het
aartsbisdom, wordt aandacht besteed
aan de Vredesweek van 16- 24
september. Pax stuurde een agenda met
activiteiten. [klik hier voor de agenda]. Het midden van het land is goed vertegenwoordigd.
We ontvingen diverse berichten uit de parochies:
• de Sint Jorisparochie Almelo doet mee aan de Walk of Peace, georganiseerd door de Raad van
kerken.
• Op 23 september wordt voor de vierde maal een Vredesmarkt georganiseerd in Nijverdal, de Sint
Marcellinusparochie. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich
hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Door
de Vredesmarkt probeert de Raad van Kerken verbindingen tussen mensen te leggen.
• Vredesbijeenkomst Kroezeboom: op zondag 17 september vindt om 14.30 uur weer de jaarlijkse
Kroezeboombijeenkomst plaats. Het thema is dit jaar: “Blijven geloven in Vrede, durf jij?”
• Interreligieuze vredesdag in Utrecht-West ·In Utrecht-West wordt op zondag17 september een
interreligieuze vredesdag georganiseerd waarin ontmoeting en vreedzaam samenleven centraal
staan. Er is een gemeenschappelijke viering van de katholieke gemeenschappen en de Protestantse
Wijkgemeente in Utrecht-West. Er wordt een film vertoond met een interview met Jacques
Mourad, een monnik uit een Syrisch klooster, die gevangene was van IS en van het Syrische regime.
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In de middag verzorgen vluchtelingen een programma met muziek en theater. Het programma
wordt afgesloten met een interreligieuze gebedssamenkomst.

Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie.
HH Vier Evangelisten en St. Willibrordus Het “fietsenproject” van de
samenwerkende parochies H.H. Vier Evangelisten en St. Willibrordus voorziet
veel statushouders in de gemeenten Duiven en Westervoort via de Bijzondere
Bijstand van deze gemeenten van een goede gebruikte fiets.
Vluchtelingenwerk Oost Nederland merkt nu dat veel statushouders gebruik
maken van deze regeling. Echter ook, dat er onder hen velen zijn die nog niet kunnen fietsen. En onder
hen die wel kunnen fietsen velen onvoldoende vaardig zijn voor “ons” verkeer.
Daarom wordt er nu het project “Fietslessen” ingericht. Het project voorziet in het leren van drie
onderscheiden vaardigheden:
a. Leren fietsen.
b. Leren fietsen in het verkeer onder begeleiding
c. Zelfstandig fietsen in het verkeer.
Beide projecten zullen worden gepresenteerd op de diocesane diaconale inspiratiedag op 11 oktober in
Deventer.

PCI Heilige Plechelmus, Oldenzaal en omgeving, heeft een nieuw werkinstrument ontwikkeld voor de
uitvoering van hun beleidsplan 2017-2021.
Het is een handboek met gedragscode en functieprofielen voor vrijwilligers.
Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Bennie Oude Maatman.

De parochie HH. Jacobus en Johannes organiseert een avond over
“Christelijke waarden in de politiek”. Op vrijdag 29 september, zal Pieter
Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA, ’s avonds een inleiding houden over:
Christelijke waarden in de politiek.

Half juli was de eerste “open huis middag” in de parochiezaal in Goor (parochie Heilige Geest). Een
gezellige zondagmiddag met accordeonmuziek, samen zingen en elkaar ontmoeten. De “senioren actief in
kerk en samenleving” ontmoeten elkaar daar ook maandelijks. Even bijpraten en kaarten schrijven aan zieke
medeparochianen.
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Het Diaconaal Platform Enschede wil vanuit christelijke overtuiging
gestalte geven aan de opdracht om dienstbaar te zijn aan onze medemens,
door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen
en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van
sociale rechtvaardigheid. Hoe doen zij dat? [Kijk hier op hun website]

H Pancratius - Sinds begin september 2007 bestaat in onze parochie de werkgroep
troostdekentjes. Pastor Jose Boomkamp en Ria Perik waren destijds de initiatiefnemers
van deze werkgroep. Zo’n troostdekentje, ook wel een ‘a little quilt of love’ genoemd,
is een quiltje dat gemaakt wordt voor baby’s die voor, tijdens of vlak na de bevalling
sterven. De groep komt maandelijks bijeen om deze zogenoemde troostdekentjes te
maken. Aan deze dekentjes wordt met veel liefde gewerkt, niet alleen in het
parochiecentrum maar ook thuis. De dekentjes worden anoniem aangeboden aan
diverse ziekenhuizen en zo mogelijk aan ouders in onze parochie, die te maken krijgen
met een verlies. Ouders kunnen een dekentje uitzoeken, hun kindje hierin wikkelen, opbaren of zelfs in
begraven.
Een aantal jaren geleden kwam het verzoek van een ziekenhuis om hele kleine babykleertjes te maken, om
kindjes die vroeg in de zwangerschap sterven te kunnen kleden. Deze kindjes zijn
te klein voor de normale babykleding. Aan deze vraag heeft de werkgroep ook
gehoor gegeven. Het maken van de 'little quilts of love' en van de kleertjes is
aangrijpend maar het op deze wijze troost en steun aan ouders kunnen geven die
een kindje verliezen, geeft de groep ook een gevoel van voldoening. Het
maandelijkse samenkomen biedt hen ook ruimte om persoonlijke dingen te
delen. En ook dit doet goed.

Op vrijdag 10 november 2017 wordt het evenement De Mantel van SintMaarten georganiseerd in de Domkerk. Utrecht kent veel mensen, groepen
en initiatieven die zich inzetten voor anderen. Mensen die geven en delen.
Sommigen doen dat op verrassende wijze. Eigenzinnig, tegendraads en
opvallend. Of juist onopvallend, maar trouw en onbaatzuchtig. Ieder op zijn eigen manier, maar allemaal in
het belang van de samenleving in Utrecht. Tijdens het evenement worden de verschillende, genomineerde
initiatieven en vrijwilligers bij elkaar gebracht. Doel is het verbinden van allen die betrokken (willen) zijn bij
geven èn delen daar waar nodig. Laurens de Graaf zal een presentatie geven gericht op de verrassende
kracht van initiatieven in het veld. De stimuleringsprijs Mantel van Sint-Maarten, een geldbedrag, zal
worden uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen aan enkele van de genomineerden vanwege het
bijzondere karakter van hun actie. De Mantel van Sint-Maarten is een initiatief van Utrechtse kerken,
waaronder het Citypastoraat Domkerk, de Protestantse Diaconie Utrecht en Katholiek Utrecht.

Jongeren en diaconie
Een geweldige actie van de jongeren van M25 uit Delden en Goor op woensdag 21 juni. Ze hebben de
afgelopen periode lege flessen opgehaald voor de Voedselbank Midden Twente. En dan
denkt de jeugd ook nog aan de actie flessendoppen die je kunt inleveren voor een
hulphond. De jongeren hebben 120 euro ingezameld en kregen verhalen te horen van de
voedselbank. Op 5 juli zijn foto’s gemaakt van de zeven werken van barmhartigheid in
deze tijd. Mooie verhalen, zoals een oudere met een scootmobiel helpen om een brief
op de post te doen. Of een hartige taart bakken en met meerdere mensen deze
smakelijke taart opeten. Of te denken aan duurzaamheid, ‘gewoon’ de bananendozen
weer naar de supermarkt brengen die de jongeren geleend hadden voor de
flessenactie. De jongeren zijn de avond begonnen bij het Mariabeeld in de tuin van de
pastorie. Kaarsjes werden ontstoken met prachtige gedachtes.
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Het (voorlopige) programma van het nieuwe seizoen voor Jongerenpastoraat
in de parochie Maria Vlucht is te vinden op de website [klik hier]. Drie
jongerenpastoraatsgroepen in de parochie werken steeds meer samen. Op het
programma staan natuurlijk ook diaconale activiteiten zoals: zwarte pieten in
verpleeghuizen en een werkbezoek aan De Wonne waar mensen worden
opgevangen in probleemsituaties.
In de Sint Jorisparochie Almelo openden tieners op 13 juni de deuren van een kerk. De jongeren van de
tienerkerk hadden jongeren van een andere kerk uitgenodigd. De jongeren hebben zelf eten meegenomen
om in het teken van Barmhartigheid samen te delen. Zij vonden het super om elkaar te ontmoeten.

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. 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

Het knooppunt kerken en armoede bracht een nieuwe nieuwsbrief uit
[lees hier de nieuwsbrief]

Wie getraind wil worden als professional of vrijwilliger voor een
inloophuis kan terecht bij het deskundige Kor Schippers huis:
[voor de website klik hier]

Mondiaal nieuws: Missiesecretariaat /werelddiaconaat.

Ruim 2000 brillen voor slechtzienden en een bedrag van € 36.750,-- is opgehaald
voor Stichting Matamba in Tanzania. Twee parochies geholpen door de scholen
ondersteunen de gezondheidskliniek. De Heilige Pancratius voor het derde jaar
en de Sint Joris voor het tweede jaar. Wilt u zien hoe Stichting Matamba werkt aan gezondheidszorg en
welzijn, ga dan naar hun website [klik hier]

De Heilige Pancratius Parochie is de zendende instantie van Inge Kuiphuis
uit Geesteren geworden. Sinds augustus 2015 werkt Inge als missionair
werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala, per 1 maart 2017
met ondersteuning van de parochie en de Week Nederlandse Missionaris.
Inge werkt in Guatemala als missionair werker bij een organisatie die onder
andere opkomt voor betere arbeidsomstandigheden op de koffieplantages.
[klik hier voor de website]
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Adventsactie - In de Nieuwsbrief van de Adventsactie [klik
hier voor de website] staat een overzicht van de projecten
in 2017. Deze projecten zijn: Burkina Faso is een van de
armste landen ter wereld. De zusters van de orde OLV van
Liefde van de Goede Herder hebben in een sloppenwijk een project opgezet om vrouwen en meisjes die
slachtoffer zijn van armoede, geweld en uitbuiting te beschermen en te ondersteunen bij hun ontwikkeling.
In Rwanda leven veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede,
misbruik of geweld. De organisatie CECYDAR vangt straatkinderen op in een opvangcentrum en plaatst hen
zo snel mogelijk terug in een gezin. Het opvangcentrum is inmiddels te klein om al deze kinderen op te
vangen en behoeft uitbreiding.

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.

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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