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Januari 2017.

“De vluchtelingen die asiel aanvragen, gevlucht
voor vervolgingen, geweld en omstandigheden die hun
leven in gevaar brengen, hebben behoefte aan ons
begrip, verwelkoming, ons respect voor hun menselijke
waardigheid en hun rechten, evenals zij zich bewust
moeten zijn van hun plichten.
Hun lijden vraagt van de staten afzonderlijk en de
internationale gemeenschap dringend dat er een
houding is van wederzijdse acceptatie, waarbij angst
wordt overwonnen en vormen van discriminatie
worden vermeden, en dat men ervoor zorgt de
solidariteit ook concreet te maken door middel van
geëigende structuren van gastvrijheid en programma’s
voor een nieuwe huisvesting.
Dit alles brengt een onderlinge hulp met zich mee
tussen de gebieden die lijden, en die welke al jaren een
groot aantal personen op de vlucht opnemen, en een
grotere
verdeling
onder
de
staten
van
de
verantwoordelijkheden”

Migratie en evangelisatie voor de werelddag voor migranten en vluchtelingen 2012. Paus Benedictus XVI
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

PCI
Speciale aandacht voor Tips bij (financiële) ondersteuning opvang asielzoekers. Vragen rondom
financiële ondersteuning bij huisvesting statushouders vragen om kennis van zaken. De DKCI heeft een
kort overzicht ontwikkeld over hoe te handelen vanuit parochie en PCI. Het is gepubliceerd in het januari
nummer van Op Tocht en is hier te lezen of te vinden op: www.dkci-utrecht.n

PCI H. Geest In actie voor statushouders. In alle geloofsgemeenschappen zijn de caritas werkgroepen
heel actief om allerlei noodzakelijke levensbehoeften als fietsen, strijkijzers computers te verzamelen
voor de statushouders die onderdak hebben gekregen in de gemeente. Lees meer op www.dkci-utrecht.nl

Informatie voor besturen PCI Er is een nieuw formulier VOG uit (Verklaring omtrent gedrag). Dit
formulier is te vinden op de website van de DKCI onder het tabblad PCI/PCI formulieren.

PCI Paus Johannes XXIII Nieuwsbrief Caritas werkt! In het voorwoord schrijft de PCI: ‘Waar mensen
financieel klem zitten, kan Caritas wellicht iets betekenen. Deze boodschap is ook overgebracht in
artikelen en plaatselijke kranten en nieuwsbrieven. Het leverde in 2016 veel meer aanvragen op. In de
nieuwsbrief aan het begin van dit jaar worden voorbeelden van projecten gegeven die mede met de hulp
van Caritas het afgelopen jaar zijn gerealiseerd.’ De Nieuwsbrief wordt verspreid onder de ‘intermediairs’
van de PCI. Dit zijn mensen die vanuit hun beroep of vrijwilligerswerk betrokken zijn bij
thuiszorgorganisaties, sportclubs, muziekscholen, verenigingen, zorgcentra, scholen, peuterspeelzalen,
vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties.

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie.
Vluchtelingen In het jaar 2017 zal in de nieuwsbrief en op de website van de DKCI het werk rond
vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden een vaste plek hebben. We volgen de actualiteit in
kerk en samenleving, we vermelden goede praktijken en geven tips op onze website www.dkci-utrecht.nl

Parochie H. Drie-eenheid Op 11 januari vond er in de Marokkaanse moskee van Nieuwegein een
ontmoeting plaats van christenen en moslims rond de verhalen over de
geboorte van Jezus in Bijbel en Koran. Jarenlang is geprobeerd om echt
contact te krijgen met de moskee. Nu kwam er een doorbraak door de komst
van Syrische moslims, met wie een aantal kerken een band opbouwden. Op
de website van de DKCI vindt u de overweging hierover op de regionale radio
door pastoraal werker Hans Oldenhof.

Gezichten van armoede In 2017 zal opnieuw door de DKCI een reeks artikelen worden verzorgd in Op
Tocht. Nu onder het thema ‘gezichten van armoede’’. De serie is ook te vinden op de website van de DKCI
onder gezichten van armoede.
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Parochie de Goede Herder In de geloofsgemeenschap van Moeder Teresa wordt op 27
januari de film As it is in heaven gedraaid. De initiatiefnemer is de werkgroep Samen
oplopen. Naast de ontmoeting is de opbrengst bestemd voor de onkosten en de
vakantieweek van Oekraïense kinderen in juli 2017.

H. Norbertus parochie: Cake voor Kids Een van de winnaars van ‘Het
beste idee van Dronten’ in de gemeente Dronten is Cake voor kids.
Vrijwilligers maken verjaardagstaarten voor kinderen van gezinnen die
gebruik maken van de Voedselbank in Dronten. De initiatiefnemers willen
niet dat kinderen de dupe worden van armoede. Jaarlijks zijn er naar
schatting 90 kinderen in Dronten die hun verjaardag niet met een leuke taart
kunnen vieren, omdat hun ouders zich geen verjaardagstaart kunnen
veroorloven. Daarom bakken en decoreren vrijwilligers verjaardagstaarten.
De Voedselbank geeft de taarten mee als het voedselpakket wordt afgehaald.

"De video van de Paus” is een digitaal platform. Paus Franciscus nodigt
mensen uit de hele wereld uit om samen te bidden voor probleemsituaties in
de wereld. Januari 2017: thema: Christenen samen in dienst van de mensheid.
http://thepopevideo.org/nl/video/christenen-dienst-van-de-mensheid.html

Vredesboodschap. De boodschap van Paus Franciscus voor de jaarlijkse Werelddag van de
Vrede op 1 januari 2017 stond in het teken van de geweldloosheid. De boodschap heeft als
thema: Geweldloosheid - Een stijl van vredespolitiek. >>lees verder.

Vluchtelingen en migranten. “Migrantenkinderen, de kwetsbaren en de stemlozen” is het thema van
de brief van Paus Franciscus bij gelegenheid van de Mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen op
zondag 15 januari 2017. >> lees verder.

Mondiaal nieuws: Missiesecretariaat /werelddiaconaat.
info@dkci-utrecht.nl bunt@aartsbisdom.nl tel 06 20345478

MOV-avonden in het aartsbisdom.
Ervaringen delen, verbeterpunten ondekken en naar de toekomst kijken. In februari vinden door het hele
aartsbisdom heen een vijftal avonden plaats rond het werk van de MOV. Deze avonden zijn bestemd voor
de vrijwilligers en voor de verantwoordelijke in het pastorale team voor de diaconie en missie. De
uitvoering is in handen van missiesecretaris Ina van de Bunt-Koster in samenwerking met de diaconale
werkers van de DKCI.
De locaties en data die reeds bekend zijn:
Utrecht
14 februari: Bij de dominuskerk palestrinastraat 1 in Utrecht
Borne
16 februari: Stephanushof, stationsstraat 1; ingang grotestraat, Borne
Doetinchem 21 februari: De wingerd Bongerd, 4 Doetinchem
Apeldoorn 23 februari: OLV pastorie, stationsstraat 13 Apeldoorn
Opgave: info@dkci-utrecht.nl of bij missiesecretaris Ina van de Bunt bunt@aartsbisdom.nl
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In de Vastentijd van 1 maart tot 16 april (Pasen) staan projecten in het
kader van opbouwwerk in twee wijken van San Salvador, de hoofdstad
van El Salvador, centraal. Het gaat erom om eilanden van hoop en vrede
te creëren. San Salvador is de meest gewelddadige stad ter wereld. Een
aantal katholieke organisaties slaat de handen ineen en werkt aan veilige
plekken in de wijken, in deze zee van geweld. Even minderen. Voor een ander.

Vastenactie: over heuvels en dalen Pelgrimstocht 2017. De zevende editie biedt drie inspirerende
wandeldagen op 6,7 en 8 april in Zuid Limburg. Loop mee en maak het verschil.
Informatie www.vastenactie.nl en op Pelgrimstocht van de Vastenactie.
MISSIO biedt het eerste nummer van Wereldwijd 2017 gratis digitaal aan als
e-Paper

St Paulusparochie: In Neede heeft Missio de dames zelatrices in het zonnetje
gezet voor trouwe dienst. Deze groep moet vanwege hun leeftijd hun
activiteiten beëindigen. Jarenlang hebben zij voor Missio ‘gelopen’ om de
toegezegde bedragen op te halen. Mevrouw Willemien Voordouw heeft als
organisator uit handen van missiesecretaris Ina van de Bunt-Koster de Pauline
Jaricot onderscheiding mogen ontvangen en voor de andere dames was er een
dankkaart met een kleine attentie.

Leerhuis voor Caritas en Diaconie.








Besturencursus PCI
Nieuwe wetgeving uw zorg(en) onze zorg
Cursus, ervaring die er toe doet
Cursus fondswerving
Cursus armoede dichtbij
Cursus In Godsnaam Omzien naar elkaar:

Dit cursusaanbod van meerdere avonden is inmiddels, in tegenstelling
met hetgeen op de folders staat, gratis te verkrijgen. De nieuwe folders
zijn in de maak.
De diaconale werkers kunnen u informeren Het blijft natuurlijk ook mogelijk om binnen deze thema’s een
avond op eigen maat verzorgd te krijgen.
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
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Ter informatie en ter inspiratie
Luce Leergang Caritas Van maart tot juli. De leergang is bedoeld voor katholieke en protestantse
werkers in het pastoraat, met name voor degenen die caritas/diaconie als aandachtspunt in hun
takenpakket hebben. In zes bijeenkomsten komen o.a. de theologie met visieontwikkeling aan bod, het
onderkennen van maatschappelijke processen en caritatieve inzet en fondsenwerving. Info
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/leergangen/caritas/

Kinderen in armoede In Nederland groeien 421.000 kinderen op in armoede. Er is een brede
overeenstemming in de samenleving dat dit onwenselijk is en dat er alles aan gedaan moet worden om
deze kinderen zoveel mogelijk mee te laten doen. Over het thema is veel geschreven. En er wordt veel
gedaan. Wie daar meer over wil weten, kan in het dossier 'Kinderen in Armoede' terecht.
https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/thema-kinderen-in-armoede

Congres ‘Sociaal werk beweegt!’ 13 februari in Nieuwegein. Er zijn onomkeerbare veranderingen tot
stand gebracht en mooie resultaten geboekt. Onderweg kwamen zij kansen, uitdagingen en dilemma’s
tegen. Tijdens het congres op 13 februari worden do’s en dont’s, dilemma’s, resultaten en het
gezamenlijk toekomstperspectief op een inspirerende manier met u gedeeld. Informatie en opgave op de
website van: www.invoorzorg.nl

Geloof in je project ! Zo werkt crowdfunding. Fondsenwerving met sympathiek
voorbeeld van het Haagse straatpastoraat. Lukt het ze om hun € 10.000,- binnen te halen?
http://www.geloofinjeproject.nl/campaigns/cookingforcrowds/

Ik ben verbonden: Twitter: @ikbenverbonden en website: www.ik-ben-verbonden.nl ‘Ik ben verbonden’
Doe mee: speld de hashtag (#) op. Met de actie ‘#ikbenverbonden’ zoeken Eric Corsius (theoloog en
werkzaam bij de Redemptoristen) en Chantal Tieleman, (coördinator Beweging van Barmhartigheid)
nieuwe wegen naar verbinding. Uitgangspunt is ‘het verschil’. Verschillen moet je niet onder de tafel
vegen en evenmin uitvergroten. Verschillen kunnen het begin zijn van een nieuwe verbinding.

De Ab Harrewijn Prijs. Elk jaar worden vijf initiatieven van onderop voor mensen met een nood beloond
met een nominatie en een geldbedrag. De jury zoekt voor de editie 2017
initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen
en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of
initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren. U kunt het initiatief per mail
voordragen voor 1 maart 2017 bij secretariaat@ abharrewijnprijs.nl

App ‘Afgeprijsd’ tegen voedselverspilling Supermarkten prijzen producten, die over de datum
dreigen te gaan, af. Het merendeel van deze producten moet alsnog worden weggegooid.
De app ‘Afgeprijsd’ biedt, in samenwerking met supermarkten een praktische oplossing
om deze verspilling tegen te gaan. Veel consumenten zijn geïnteresseerd in afgeprijsde
producten maar weten bij het maken van het boodschappenlijstje nog niet welke
producten met korting te koop zijn. De app laat consumenten in een oogopslag zien welke
producten in de buurt tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen en daardoor met korting
te koop zijn.
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Bezoek onze website:
voor nieuws,www.dkci-utrecht.nl
ideeën en praktische informatie
voor nieuws, ideeën en praktische informatie
Met vriendelijke groet,
Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl
06-51289581

Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
06-20345656

Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
06-18581868

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

Ina van de Bunt-Koster
eindredacteur
bunt@aartsbisdom.nl
06-20345478 en 074-2670406

Trees Versteegen
Teamleider
t.versteegen@aartsbisdom.nl
06-42952861
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