Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
Juli/augustus 2015.

In december besluiten wereldleiders in Parijs
over het klimaatbeleid voor de komende decennia.
Daarom trekken dit najaar over de hele
wereld mensen naar Parijs om hun stem te laten
horen.
Ook vanuit de Nederlandse kerken
gaan we op weg naar een rechtvaardig
klimaatbeleid.
Dit is het moment: Loop mee
en maak 2015 het jaar
van de hoop
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

PCI
Bericht van afdrachtvermindering Het bestuur van de DKCI heeft onlangs besloten om met
terugwerkende kracht de bijdrage over het jaar 2014 te verlagen van 0,7% naar 0,595%. Een brief met
daarin alle informatie is inmiddels naar de PCI besturen verzonden.

Benefietconcert In de Antoniuskerk in Ulft is een speciaal benefietconcert uitgevoerd door verschillende
koren en muziekverenigingen uit Ulft. De opbrengst, het streef bedrag is € 5000,-- komt ten goede aan
het werk van de parochiële caritas. (PCI) Een voorbeeldige geste.

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie
Het team van de DKCI bereidt, in samenwerking met de bisdomstaf, een opleiding voor
diaconale vrijwilligers. In het najaar hoort u daar meer over.

De profielhouders diaconie van het vicariaat Utrecht, bezinnen zich op 10 september tijdens
hun halfjaarlijkse ontmoeting op het jaar van barmhartigheid. Ook wisselen ze ideeën over
activiteiten in dat jaar uit. In het sub-vicariaat Oost Gelderland gebeurt ditzelfde op 18
september.

‘Bedevaart van de Barmhartigheid’ pelgrimage van Aartsbisdom
Utrecht naar Polen. Van 10-18 september 2016 een bedevaart naar Polen
(per bus) die staat in het teken van het ‘Jaar van Barmhartigheid’. Met de
programmaonderdelen: het Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid
(waar zr. Faustina woonde en begraven ligt), het nabijgelegen Johannes
Paulus II Heiligdom, de stad Krakau, het heiligdom Kalwaria Zebrzydowska
(een eeuwenoud landschapspark geïnspireerd op het Heilig Land), het
vernietigingskamp Auschwitz, Wadowice en Czestochowa met de icoonvan
de Zwarte Madonna van Czestochowa . Meer informatie: dhr. G. Lokate, tel.:
030 2361570, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl

Solidariteit met vervolgde christenen op Zaterdag 15 augustus Maria
ten Hemelopneming hebben uit solidariteit met vervolgde christenen om
12 uur in verschillende bisdommen van Europa, een minuut lang de
kerkklokken geluid als teken van solidariteit met de vervolgde christenen
in landen als Syrië en Irak. Ook parochies in Nederland lieten zich horen.
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H. Lebuinusparochie Boer in hart en ziel. Zondag 23 augustus was er
de tweejaarlijkse oecumenische kerkdienst voorbereid door de werkgroep
kerk en landbouw, en door de kerken uit Bathmen,
Colmschate/Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek. Voor deze boerderijdienst
waren zij te gast op het legpluimveebedrijf, de Hof te Dorth, van Jan-Hein
en Sandra Nikkels.

St. Jan de Doper 30 augustus was de herdenkingsdag Alphons Ariëns
in Maarssen. Hij heeft zich eind negentiende eeuw ingezet heeft voor
het organiseren van de katholieke gelovigen op diverse maatschappelijk
terreinen waaronder de textielarbeiders in Twente, Sobrietas tegen
alcohol misbruik . Hij maakte werk van de sociale leer van de kerk. Dit
jaar is het
vijftig jaar geleden
dat een eerste fase in de
zaligverklaringsprocedure werd afgerond. Hoe het verder gegaan is
bekijk de opname: http://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/article/10844435/arinsdag-herdenking-van-een-priester/

13 september De Emmaüsparochie Doe mee mouwen opstropen
voor het goede doel. Een taart bakken, als gids een wandeling
verzorgen, een keer oppassen. Katholiek Apeldoorn viert op zondag 13
september het begin van het nieuwe pastoraal jaar. Dat gebeurt dit
keer met een unieke veiling van diensten. “Geloven = Doen”. Met de
opbrengst wordt het werk van de Sant’Egidiogemeenschap, ondersteund.
Op een speciale flyer is meer te lezen over het hoe en waarom van deze
actie.

9 september St. Ludgerparochie De beleidsgroep Adviesgroep Diaconie heeft alle
bezoekersgroepen uitgenodigd voor een impulsavond over bezoekwerk. Op de agenda staat Ruimte
voor anders zijn, het toerustingsaanbod aanbod van de DKCI In Gods naam omzien naar elkaar.

H.3eenheid. Profielhouder diaconie Hans Oldenhof heeft de afgelopen vier
jaar netwerk opgebouwd binnen de wereld van de Roma van Nieuwegein en
IJsselstein. Hij heeft een serie korte artikelen in het parochieblad geschreven
om te laten zien hoe je als kerk plaatselijk present kunt zijn onder de Roma.
>>Lees meer
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Mondiaal nieuws: Missiesecretariaat /werelddiaconaat.
info@dkci-utrecht.nl bunt@aartsbisdom.nl

MIVA collecte in het weekend van 29 en 30 augustus. In 2015 is het thema Gideon helpt straatkinderen in
Ghana aan een betere toekomst. www.miva.nl/collecte

1 september Wereldgebedsdag voor de schepping Paus Franciscus roept
parochies en gemeenschappen wereldwijd op om voortaan op 1 september,
onder bescherming van de patroonheilige Franciscus van Assisi, een
'Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping' te vieren. Ook de andere
kerken worden uitgenodigd om mee te bidden.

6 september aftrap “Klimaatloop; kerken op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid”. In
december besluiten wereldleiders in Parijs over het klimaatbeleid voor de komende decennia. Daarom
trekken dit najaar over de hele wereld mensen naar Parijs om hun stem te laten horen. Ook vanuit de
Nederlandse kerken gaan we op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid aanloop In het aartsbisdom
worden etappe 3: Olst- Deventer- Zutphen en etappe 4: Ede- Wageningen- Oosterbeek gelopen. Op 24
oktober is er een wandeling geïnspireerd op het historische Kerkenkruis in Utrecht. De informatie en de
routes zijn te vinden op www.klimaatloop.nl

Vredesweek. ‘Vrede verbindt’ 19 tot en met 27 september. Ieder inloophuis, iedere herberg kan een
ambassade van vrede zijn. Lees de informatie en bekijk het brede pakket aan actie materialen. Te
downloaden en te bestellen www.ambassades.paxvoorvrede.nl/

Missio Geef hoop aan de christenen in Pakistan. Minderheidsgroepen, onder wie
de christenen hebben het in Pakistan het zwaar. Armoede en geweld maken deel uit
van hun leven. Op zaterdag 26 september wordt de Wereldmissiemaand geopend met
de MISSIO Ontmoetingsdag in Utrecht. Roman Gruijters en zijn van oorsprong
Pakistaanse echtgenote Reena Gill zullen de lezing verzorgen, met als titel "Uitdagingen
en kansen voor de christenen in Pakistan". U bent van harte welkom. De map met
materialen en de materialen afzonderlijk voor parochie, school en instellingen zijn te
bestellen: Tel. 070-3047444 of op www.missio.nl

Missionaire agenda Nr. 3 van de Missionaire Agenda is verschenen. In dit werkschrift voor missie,
ontwikkeling en vredeswerk een interview met Carlos Mesters en informatie over de campagnes van
Missio, Adventsactie en Solidaridad.

Verslag van de pelgrimage Vastenaktie 2015 in Twente Good Gaon. Een
inspirerend verhaal van mensen die samen drie dagen over Gods wegen
wandelen soms met zichzelf, soms samen. Naast de belevingen en de
informatie over de inspirerende locaties vindt u ook de routebeschrijvingen.
>>Lees hier het verslag.
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Leerhuis voor Caritas en Diaconie.
Vanaf mei zijn de flyers beschikbaar van het cursusaanbod






Besturencursus PCI
Nieuwe wetgeving uw zorg(en) onze zorg
Cursus, ervaring die er toe doet
Cursus fondswerving
Cursus armoede dichtbij

De diaconale werkers kunnen u er ook alles over vertellen.

!! Het is 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
In het najaar van 2015 komt een aanbod beschikbaar rond vrijwilliger management.

Ter informatie en ter inspiratie

Special rond Laudato Si' er is een speciaal tijdschrift verschenen rond de encycliek
Laudato Si. Hierin de gesprekshandleiding en achtergrondverhalen over de gevolgen van
klimaatverandering en de encycliek, maar ook praktische voorbeelden van werkgroepen,
parochies en anderen die op een of andere manier werken aan duurzaamheid en
liturgische handreikingen. De special wordt toegezonden aan alle abonnees van de
Missionaire Agenda en het Bulletin van de KNR en aan de parochies.

11 september 2015 Diaconale werkers en theologen komen bijeen rondom het thema: ”Coöperaties als
middel ook voor kerken in de participatiesamenleving? Deze studiedagen worden georganiseerd door de
Diaconale studiekring. Tijd is van 10.00 uur-15.00 uur en de locatie is de Bergkerk in Amersfoort.

12 september ATD Vierde Wereld Ontmoetingsdag 2015. In het ontmoetingscentrum ’t Zwervel
Raalterweg 19 in Wijhe kunt u de schoonheid en de gastvrijheid proeven.

2 oktober 2015 Studiedag met presentatie zorgonderzoek
10.00 – 15.30 uur: Thema is ‘Zorgzame Kerk in de praktijk’
Protestants Landelijk Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2 a, 3533 AE Utrecht.
Programma : >>zie folder
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De ‘ander’ woont naast mij. Bij het juninummer van het tijdschrift Tussenruimte , is
deze katern verschenen als eerste uitgave in een nieuwe serie ‘reflectie en toerusting over
missionaire en missiologische thema’s van de Nederlandse Zendingsraad. De inhoud van
dit eerste nummer gaat over de impact van migratie op de samenleving. Migranten
brengen hun geloof en hun kerken mee. Die veelkleurige kerk zoekt naar nieuwe vormen
van samenwerken en samenleven. Meer informatie: www.zendingsraad.nl

16 oktober Conferentie Herbergen op je levensweg. Over
nieuwe initiatieven die aansluiten bij de zorgen, verlangens en
zoektochten van mensen. Op het gebied van zingeving en geloof
organiseren mensen zich op andere manieren: persoonlijker,
kleinschaliger, tijdelijker. Locatie Egmond-binnen, Benedictushof
van de Abdij van Egmond. Tijd 10.00 -17.00 uur. Onkosten € 65,
Informatie
www.herbergenopjelevensweg.nl
Aanmelden
www.benedictushof.nl

Bezoek onze website:
voor nieuws,www.dkci-utrecht.nl
ideeën en praktische informatie
voor nieuws, ideeën en praktische informatie
Met vriendelijke groet,
Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
06-18581868

Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl
06-51289581

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

Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
06-20345656
Trees Versteegen
Teamleider
t.versteegen@aartsbisdom.nl
06-42952861

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