Nieuwsbrief Diaconie
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Maart 2017

De heilige Franciscus bad zo:

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden,
maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt,
door te verliezen, dat men vindt,
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart,
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.
Vredesgebed, toegeschreven aan Franciscus van Assisi
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

PCI
Communicatie in de parochie Emmanuel Veel PCI-besturen schrijven nieuw en
praktisch beleid voor de komende jaren. Ook De PCI van de parochie Emmanuel is
bezig met aanvullend nieuw beleid. In haar vergadering van maart werd daar zomaar
een eerste uur voor uitgetrokken. Communicatie is daar een wezenlijk onderdeel
van. Een nieuwe folder en banner horen daar o.a. bij.

Gezinshereniging PCI-en ontvangen vaak de vraag naar een bijdrage in de gezinshereniging van de
statushouders met hun gezinnen. Dat kost veel geld. In een artikel in Optocht brengen we informatie bij
elkaar: wat doet de overheid? wat doet vluchtelingenwerk? Wat kan de kerk doen?
www.dkci-utrecht.nl/vluchtelingen/

Brief herbenoemingen In de drukke werkzaamheden van alledag ontgaat het de PCI-besturen wel eens
dat de benoemingstermijn is verstreken. We gaan u helpen herinneren. Onlangs ontvingen de PCIbesturen daarover post van ons. Daarnaast maakten we ontslagformulieren. >>link naar de website DKCI

Tevredenheidsonderzoek

Begin maart 2017
is voor de derde keer een
tevredenheidsonderzoek gestart naar de kwaliteit van het werk van de DKCI. Het geeft
tegelijkertijd de gelegenheid om uw (aanvullende) wensen kenbaar te maken. >> link
naar de website DKCI

Maria Laetitia behalve dat er een nieuwe parochie werd
gevormd in Doetinchem, vormde zich ook een nieuw PCIbestuur. Zittend ziet u de bestuursleden, staande de
werkgroepen.

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie.
Zaterdag 22 april, Symposium Laudato Si’ en financieel beheer Er komt een landelijke dag voor
economen en penningmeesters over Laudato Si’ en financieel beheer. Hoe kun je als parochie, religieus
instituut of individu met je financiële beleid bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Met
medewerking van o.a. Mgr. de Korte en Jan Juffermans. De organisatie is in handen van de KNR.
Informatie www.laudato-si.nl

Gezichten van armoede in Optocht maandelijks verschijnt onder dit thema een artikel in Op Tocht
verzorgd door de werkers van de DKCI of door een gastschrijver.
Maart: De gelukszoekers van de wereld. Te vinden op de website www.dkci-utrecht.nl

2

Parochie H. Jacobus de Meerdere Zeventien scholen van het Katholiek onderwijs
Enschede (KOE) hebben in maart hun deuren tien dagen wagenwijd opengezet om
leerlingen met elkaar en de Enschedese samenleving te verbinden. Een concert geven
of Ipad les aan ouderen zijn voorbeelden waarbij de kinderen ervaren dat het ook
leuk is om iets voor anderen te doen.

Zondag 2 april Utrecht is van ons allemaal - ontmoeting in de Assoenamoskee Het bestuur van
de Assoenamoskee nodigt mensen uit die in Utrecht wonen en zich inzetten voor verbinding tussen
burgers van de stad van 18 tot 20.30 uur in de moskee, Justus van Maurikstraat 2 (Majellapark). De
moskee zet haar deuren open voor een bijeenkomst van mensen, die geloven, en die niet geloven. Maak
samen contact. Informatie Brahim Ajaarouj tel. 0647694709, e-mail: stichtingisl@gmail.com

M25 Op verschillende plaatsen in het bisdom zijn M25-groepen actief. Deze keer hoorden we van de start
in de Parochie St. Jan de Doper, in Vecht en Venen. Over de activiteiten in parochie de Goede Herder
schrijft Ria Doornbusch: Donderdag 9 Maart was de eerste avond, de start, van M25 De Goede Herder,
Hengelo. Met een groep van 7 jongeren hebben we met het licht het midden gelezen over de zeven werken
van barmhartigheid, een kwartet gespeeld en met elkaar activiteiten bedacht voor de komende drie
bijeenkomsten. Met frisdrank, chips en lekkere cup cakes als versnapering was het een zeer geslaagde eerste
avond. In de aankomende weken gaan er ook M25 groepen ontstaan in de Heilige Geest parochie en de HH
Jacobus en Johannesparochie. https://www.facebook.com/profile.php?id=100015598849247&fref=ts
We horen ook graag van andere jongerengroepen uit parochies hoe zij met diaconie omgaan. Ter inspiratie van
anderen!!

Hongerdoek Dit jaar hebben vrijwilligers in de HH. Jacobus
en Johannesparochie in Borne, weer samen een
hongerdoek gemaakt onder leiding van Mw. Bea SimonettiLéoné. Dit jaar is de opbrengst voor kinderen in El
Salvador ,om de jeugd een kans op een beter leven te
geven. Hierbij een afbeelding van de doek die vorig jaar
gemaakt is. Een doek geïnspireerd door Laudato Si
en psalm 1,3. Dit hongerdoek is gebaseerd op Mattheus 25
vers 35: "Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven".

Op 16 mei organiseert het diaconaal Platform Utrecht een avond
over kinderen en armoede, met (ervarings)deskundigen uit de
stad. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven
via het email-adres: info@dkci-utrecht.nl onder vermelding van
DPU/16052017.

Zaterdag 10 juni 2017 Diocesane Diaconale Inspiratie dag van het Aartsbisdom Utrecht Deze
dag is bestemd voor leden van pastorale teams, Onbezoldigde Diakens en Studenten van de Opleiding tot
Diaconaal Assistent. De locatie is dit jaar het Titus Brandsmahuis te Colmschate/Deventer. Deze inspiratie
dag staat in het teken van “De Geest”.
De dag begint om 9.45 met inloop en eindigt om 14.45.
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"De video van de Paus” is het wereldwijde gebedsnetwerk van Paus Franciscus. Hij nodigt mensen
uit de hele wereld uit om samen te bidden voor probleemsituaties in
de wereld. Dat christenen die vervolgd worden gesteund mogen
worden door het gebed en de materiële hulp van de hele Kerk.
Maart 2017 https://thepopevideo.org/nl/video/de-vervolgdechristenen-helpen.html
http://thepopevideo.org/en/video/sports-culture-encounter.html
nationaal www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl Internationaal www.iubilaeummisericordiae.va/

Mondiaal nieuws:

Missiesecretariaat /werelddiaconaat.

info@dkci-utrecht.nl

Op 7 april a.s. is het drie jaar geleden dat de jezuïet Frans van der Lugt werd vermoord in Homs, Syrië.
Dit wordt herdacht met een gebedsviering in de Sint Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch op 7 april om
17.30 uur. Tijdens de viering zullen medebroeders van pater Frans voorgaan. Tevens vormt de viering het
startpunt van een meerdaagse voettocht waaraan ruim 200 jongeren deelnemen. Het initiatief van voor
deze tocht komt van enkele Syrische jongeren die nu leven in Duitsland en Groot-Brittanië. Frans van der
Lugt organiseerde meer dan 30 jaar lang voettochten in Syrië waarin hij verschillende groepen bij elkaar
bracht van diverse religies, nationaliteit, afkomst en leeftijd. De jongeren bewaarden zulke goede
herinneringen aan deze inspirerende tochten, dat zij enkele jaren geleden besloten deze in Duitsland
voort te zetten. Voor het eerst wordt de tocht nu in Nederland gehouden van 7 t/m 12 april.

Nieuwe missiesecretaris Ina van de Bunt-Koster gaat met pensioen. In een functie met een kleine
omvang is onze collega Herman Rolfes nu benoemd. >> klik hier voor het bericht op onze website.

Pelgrimstocht 2017 Vastenactie De zevende editie biedt drie inspirerende
wandeldagen op 6,7 en 8 april in Zuid Limburg. Ervaar hoe het landschap en de
wandelaars uitnodigen tot bezinning en ontspanning. Loop mee en maak het verschil.
Informatie www.vastenactie.nl en op Pelgrimstocht van de Vastenactie.

Documentaire El Salvador Silvi Hurkmans bracht op verzoek van Vastenactie een bezoek aan El
Salvador, het campagneland van Vastenactie 2017. Hebt u de uitzending gemist of wilt u hem nog een
keer bekijken? Kijk dan hier. De moeite waard.

Op weg met evangelische geweldloosheid. Een gids van bezinning
voor de veertigdagentijd vanuit Pax Christi Internationaal en vertaald en
uitgegeven door KNR. Deze gids kan u helpen om uw denken over
geweldloosheid en vrede te verhelderen en zo wellicht een bijdrage te
leveren aan meer vrede in uw omgeving en in de samenleving ook te gebruiken tijdens de vredesweek in
september of andere gelegenheden. >>klik hier voor de gids

Adventsactie De opbrengst van de actie 2016 is tot nu toe € 600.000 euro en dat is hoger dan vorig
jaar. Het is vooral goed nieuws voor de mensen in de projecten. Veel dank voor uw inzet en
betrokkenheid.
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13 mei Inspiratiedag Week Nederlandse Missionaris Collecte is van 27 mei t/m 4
juni. Het motto: Geloven in de ander. Missionarissen geloven in de kwetsbare mensen in
de gemeenschap waarin zij leven. Hun verhaal inspireert. In de Geertekerk te Utrecht.
Programma en opgave: www.weeknederlandsemissionaris.nl

Leerhuis voor Caritas en Diaconie. Fris uw kennis en inzicht op!









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

De diaconale werkers kunnen u er ook alles over vertellen.
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

Ter informatie en ter inspiratie
17 zusters en een auto Op de website van katholiek leven, staat een mooi filmpje over de zusters
Clarissen uit Megen en haar sobere leefwijze. https://www.katholiekleven.nl/

28 maart presenteerde Erik Borgman zijn boek ‘Leven van wat komt’. Hij schetst een
katholiek uitzicht op de samenleving. Zorg, onderwijs, economie, milieu en omgang met
vluchtelingen zijn thema's die aan bod komen. Echt een werkboek voor de diaconie.

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier regionale
bijeenkomsten over armoede in Nederland. Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op het
Armoedeonderzoek. PCI’en en diaconieën organiseren een scala aan activiteiten om mensen
in de knel materieel en immaterieel te ondersteunen. SchuldHulpMaatje, Voedselbanken,
Noodfondsen en Diaconale Platforms zijn hiervan voorbeelden. Op de expertbijeenkomst
worden deze ervaringen bijeengebracht. Deelname is gratis. Informatie en aanmelden op:
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten

Quiet Community halen brengen en delen. Van pilot project tot ambitieuze armoedeverzachter. Het is
een marktplaats zonder geld. Quiet Members hebben hier toegang tot producten en diensten die door
particulieren en bedrijven – gratis – aangeboden worden. Omdat ook Members kunnen geven, werkt
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iedereen mee aan armoedeverzachting. We streven naar onderlinge ondersteuning en elkaar vertrouwen
en voluit kansen geven. Nieuwsgierig? Kijk op www.quiet.nl

Dinsdag 4 april Gebed voor de martelaren en de vrede om 19.00 uur in de Onze Lieve
Vrouwekerk (Mariakerk) aan de Stationsstraat 13, Apeldoorn. In de week voor de Goede Week
organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio een wake om te herdenken en te bidden voor de
Martelaren van deze tijd en de vrede in de wereld. De bisschop van de Syrisch Orthodoxe kerk,
mor Polycarpus zal voorgaan, samen met hoogwaardigheidsbekleders uit onder andere de
Russisch Orthodoxe Kerk, Koptische Kerk, Oud Katholieke Kerk, Protestante Kerk Nederland en Katholieke
Kerk.

Daklozen in Rome. Het was vorig jaar november toen een groep daklozen zich aansloot bij de
Nederlandse bedevaart in Rome. Kruispunt maakte een aangrijpende rapportage. Voor wie wil leren en
de uitzending nog niet zag: https:/tvblik.nl/kruispunt/daklozen-in-rome

En dan tot slot Ina van de Bunt-Koster verzamelde en verzorgde samen met de ondersteuning van onze
secretaresse Yvonne Schneider –Van der Heijden het nieuws voor de nieuwsbrief van de DKCI. Nu gaat Ina
weg. Dank voor de berichtgeving, Ina. We zijn er wijzer van geworden. Je werk wordt opgevolgd.
Met deze personele wisselingen melden we echter meteen dat door omstandigheden de brieven van
april/mei samen zullen verschijnen in mei. Kopij kunt u natuurlijk insturen naar het bekende adres
info@dkci-utrecht.nl

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
bunt@aartsbisdom.nl
06-20345478 en 074-2670406

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