
1 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Uitnodiging:  
 

‘ik zal er zijn voor jou’  
Uitreiking Ariëns Prijs  2016 

                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemd voor alle lezers van deze nieuwsbrief. Speciaal  voor iedereen die werkzaam is als 
vrijwilliger binnen de PCI-en, het ontmoeting -en bezoek werk, de MOV en al die mensen die in 
het aartsbisdom zich betrokken weten bij het werk van caritas, diaconie en missie. 
 

1 oktober uitreiking van de Ariëns Prijs 2016 in de Walburgiskerk in Arnhem. 
 
Voor de vijfde keer wordt deze driejaarlijkse diaconale prijs uitgereikt. Met 
de prijs willen we de inzet van de vele vrijwilligers eren die zich inzetten 
voor onze naaste in ons bisdom en elders. We hopen dat u erbij wilt zijn. U 

bent van harte welkom. 
 
In de bijlage vindt u het programma. Wel graag even aanmelden i.v.m. de 
lunch bij info@dkci-utrecht.nl 
 

Publieksprijs Ariëns-Prijs 2016.  15 september sluit de poll, u 
kunt nog stemmen: Er zijn  30 prachtige praktijkvoorbeelden die, hoe klein 

of hoe groot ze ook zijn, laten zien dat diaconie in het aartsbisdom een stevig 
gezicht heeft.  Vindt van iedere activiteit een korte beschrijving en het is niet 
alleen leuk om mee te doen maar het levert u wellicht ook nog ideeën op. Steun 
uw vrijwilligers of laat zien waar uw hart naar toe gaat. Bezoek de website:  
www.dkci-utrecht.nl. 

 

In de week van 5 september kunt u in de  parochie de boekjes ‘ik zal er zijn voor jou’ met de 30 
diaconale verhalen tegemoet zien. 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 

Augustus 2016 
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 

 

PCI  
 
ANBI  Voor de belastingdienst dient voor 1 juli een upload plaats te vinden van het  financieel/jaarverslag 
van iedere PCI over 2015. U kunt de gegevens, als u dit nog niet gedaan heeft, aanreiken op 
anbi@aartsbisdomutrecht.nl. Informatie: secretariaat DKCI info@dkci-utrecht.nl      
 

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie.  

 
Diaconale opleiding van start   
Op 24 september start de diaconale opleiding van het aartsbisdom 
utrecht.  De lessen vinden plaats op 7 zaterdagen per jaar, in het 
Ariënsinstituut te Utrecht.  De deelnemers die de tweejarige cursus met 
goed gevolg hebben afgerond, kunnen een zending van de aartsbisschop 
ontvangen, steeds voor een periode van vier jaar, als diaconaal 
assistent. Zo kunnen ze als vrijwilliger, de lokale 
geloofsgemeenschappen en de parochiële caritasinstellingen 
ondersteunen.  

 

O.L.V. van Amersfoort Sportief ontmoeten in Hooglanderveen. Op 
zondagmiddag 14 augustus na de eucharistieviering  ging men samen pad. 
Met een bezoekje aan de pastorietuin in Hoogland en de Oude Kerk in 
Soest. Fietsen op zondag is een gezonde manier om elkaar te ontmoeten 
en samen op te trekken. Op 28 augustus en 11 september is er opnieuw 
de gelegenheid om 30 km met picknick te fietsen. Start: 12.15 uur bij de St 
Joseph kerk te Hooglanderveen.  Neem iets lekkers mee om te delen! 
 

St Joris parochie In Almelo is in 
2015 een kleine projectgroep aan de slag gegaan om opnieuw 
invulling te geven aan pastorale nabijheid. De diaconaal werker 
van de DKCI, Bernanda van den Hengel heeft in dit proces 
enthousiast meegedacht en geadviseerd. In het voorjaar van 2016  
startte een nieuwe kerngroep van vrijwilligers rond het 
organiseren van pastorale nabijheid. Binnen dit kader hebben 7 
vrijwilligers de Basismodule van de cursus ‘In Gods Naam omzien 
naar elkaar’  afgerond. 
 

Feestelijke opening Stadsklooster. De Antoniuskerk in de wijk Lombok 

in Utrecht wordt stadsklooster. De  opening is 4 september. Het 
Stadsklooster Utrecht is een welkom en open thuis, een inspirerende plek 
van aandacht, verwondering en verbinding, op religieus en spiritueel, 
cultureel, creatief, maatschappelijk en ecologisch vlak. 

 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:anbi@aartsbisdomutrecht.nl
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Utrecht Mijn wijk Jouw Wijk/Utrecht-West. 
 Op zaterdag 3 september in het park van Oog In Al. Wijkbewoners 
organiseren samen met actieve AZC-bewoners een ontmoetingsdag voor 
wijkbewoners en de nieuwkomers. Dit alles om elkaar te ontmoeten, om 
duurzame relaties aan te gaan, te werken aan de kwaliteit van de 
wijk.  Maar ook. samen eten, kinderspelletjes spelen, sportief zijn en 
muziek maken 
 

 
Eucharistisch centrum en diaconie.  De teams van de parochie hebben eind juni een verzoek 

ontvangen om zo mogelijk een overzicht te maken van diaconale activiteiten die nauw verbonden zijn met 

het eucharistisch centrum. Uit de reacties blijkt dat we te weinig rekening hebben gehouden met de 

vakantieperiode. De nieuwe einddatum wordt dan ook 15 september. De informatie graag naar: 

info@dkci-utrecht.nl   

 

Heilig jaar van de Barmhartigheid.   

 
"De video van de Paus” is een digitaal platform dat vanaf 6 januari 2016 in het  Vaticaan is 
gelanceerd. Via het wereldwijde gebedsnetwerk  nodigt Paus Franciscus mensen uit de 
hele wereld uit om samen te bidden voor zijn intenties aangaande de uitdagingen 
waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.    
 
                                                             
Augustus: de paus toont dat via de sport culturen en mensen elkaar mogen ontmoeten. 

http://thepopevideo.org/en/video/sports-culture-encounter.html    

nationaal www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl  Internationaal www.iubilaeummisericordiae.va/     

 

De liturgische handreiking voor september en oktober 2016 Deze liturgie geschreven door 
pastoraal werker Hans Oldenhof in de cyclus  van het jaar van de barmhartigheid is te vinden op de 
website.  De tekst is te vinden op www.dkci-utrecht.nl  onder het Jaar van Barmhartigheid. 
 
 
 

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

 
 

MIVA.  Niet de fiets maar de mens die erop zit! Bisschop Gerard de 
Korte heeft in de Sint-Jan in Den Bosch een kleine honderd fietsen 
gezegend. De tweedehands fietsen werden door MIVA ingezameld. De 
rijwielen zijn voor de vluchtelingen die in het tijdelijke opvangcentrum in 
Rosmalen verblijven. ,,Het gaat niet om de zegen voor de fiets als object”, 
aldus bisschop de Korte. ,,Degene die straks op de fiets gaat zitten, krijgt de 
zegen, die wensen wij vrede en alle goeds. U gaat niet alleen. God is bij u.” 
De landelijke  MIVA collecte is 27 en 28 augustus. 

 
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://thepopevideo.org/en/video/sports-culture-encounter.html
http://www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl/
http://www.iubilaeummisericordiae.va/
http://www.dkci-utrecht.nl/
mailto:info@dkci-utrecht.nl
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PAX:  Vredesweek 2016 van 17 tot 25 september Thema “Vrede verbindt”, 

Dit jaar vindt de Walk of Peace plaats op 18 september in Enschede. Vanaf 

12.30 tot uiterlijk 15.00 uur kun je je bij de start melden. Om 13.00 is de opening 
op het Willem Wilminkplein. Lees meer en meld je aan op 
https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walk-of-peace-2016/ Verbind je met andere 
wandelaars tijdens de tocht, ook al zijn ze misschien heel anders dan jij.  
 
MISSIO Wereldmissiemaand 2016 Filippijnen: Getuigen van 
barmhartigheid Campagnematerialen medio augustus  zijn de 
campagnematerialen in de zogeheten zichtzending verzonden. U kunt gratis 
materialen bijbestellen. Op 1  oktober is de ontmoetingsdag in Utrecht.  Diaken 
Theo van Loon, oud-missionaris in de Filippijnen uit het aartsbisdom zal een 

lezing verzorgen. De leden van de Filipijnse gemeenschap in Nederland (FCC) 
verlenen eveneens hun medewerking. Naast hun deelname aan de 

groepsgesprekken zullen zij de dag met zang, dans en lekkere hapjes omlijsten . 
Informatie: www.missio.nl 
 

Adventsactie 2016 De adventsactie heeft haar 5 projecten voor 2016 
gepresenteerd. Nieuw in de campagne is dat er minder projecten zijn en 
dat de partners achter deze projecten nu drie jaar aan de campagne 

verbonden blijven. Ieder jaar zal een nieuw aspect van de projecten eruit gelicht worden. De parochie kan 
voor 2016 reeds de keuze maken met behulp van de informatie op de website. De advent begint dit jaar 
op zondag 27 november.  www.adventsactie.nl 

 

4 september: Heiligverklaring van moeder Theresa. Voor de Moeder 
Teresa geloofsgemeenschap in Hengelo in het bijzonder, maar ook voor de 
Goede Herder parochie als geheel, is dit een groots moment om bij het leven 
van haar stil te staan. Dit wordt gedaan met een feestelijke H. 
Eucharistieviering met een brunch en presentaties van  diaconale 
werkgroepen 
 
 
 
 

 
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 
 

 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  

https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walk-of-peace-2016/
http://www.missio.nl/
http://www.adventsactie.nl/
mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/leerhuis
http://heiligegeestparochie.nl/nieuws/viering-heiligverklaring-moeder-teresa-op-4-september/
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       Ter informatie en ter inspiratie  
 
 

De Lokale Participatiesamenleving van Kramp naar Kracht. Het project Vitale Lokale Samenlevingen 
is op zoek gegaan naar het DNA van maatschappelijke initiatiefnemers: mensen die grote sociale 
problemen oplossen buiten de gebaande paden. Deze sociale uitvinders weten effectief de krachten in 
wijken aan te boren. Lokale overheden kunnen leren van hun houding, kennis en ervaring. De vitale lokale 
samenleving is hiervoor een platform en ontmoetingsplaats. Lees hun missionstatement.  
http://www.vitalelokalesamenleving.nl/de-verklaring/ 
 

CBS meldt aantal kinderen in bijstandsgezinnen groeit. In 2015 woonden er in Nederland meer 
kinderen in bijstandsgezinnen dan een jaar eerder: 226 duizend tegen 223 duizend. Dat is een stijging van 
1,3 procent. Het aantal bijstandsgezinnen met een of meer kinderen is in die periode ongeveer gelijk 
gebleven, gemiddeld zijn ze dus kinderrijker geworden. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan de 
toename van het aantal kinderen van Syrische herkomst.  Voor gegevens uit uw eigen gemeente zie: 
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/34/aantal-kinderen-in-bijstandsgezinnen-groeit 
 

Werk en Welvaart van morgen. In de serie oecumenische bezinning van de Raad van 
kerken is een themanummer verschenen ' Werk en welvaart van morgen'. In dit nummer 
wordt vanuit diverse invalshoeken gereflecteerd op onder meer de veranderende plaats 
van arbeid en 'vrije tijd'/baanloosheid in de samenleving. Niet alleen wordt de kijk vanuit 
de verschillende tradities meegenomen maar ook wordt de effecten vanuit Europees en 
mondiaal oogpunt belicht. Bestellen € 4,50  rvk@raadvankerken.nl  

 

14 september  Publieksmiddag Werk en Welvaart van morgen.  De Raad van Kerken organiseert in 
de Bergkerk te Amersfoort de publieksmiddag ‘Werk en welvaart van morgen’. De gelijknamige publicatie 
wordt gepresenteerd. Inleidingen: Mgr. Gerard de Korte, Ds. Ruben van Zwieten, Ds. Dick Couvée. Info  
www.raadvankerken.nl  
 

Op zaterdag 24 september organiseren het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) en VluchtelingenWerk Nederland voor de tweede keer de 
landelijke Open AZC dag. Een groot aantal asielzoekerscentra openen hun 
deuren. Vorig jaar was het een bijzondere dag met vele bezoekers en mooie 
ontmoetingen.  Meld je  aan op www.openazc.nl  

 

30 september  Studiedag kerken en WMO. U bent van harte welkom op de jaarlijkse studiedag Kerken 
en Wmo binnen het kader van Zorgzame kerk, die Kerk in Actie samen met de Federatie van Diaconieën 
organiseert op vrijdag 30 september a.s. in het Protestants landelijk dienstencentrum in Utrecht. 
Informatie: www.kerkinactie.nl/agenda/studiedag-kerken-en-wmo-zorgzame-kerk-in-beeld   

 

 

 

 

http://www.vitalelokalesamenleving.nl/deinitiatiefnemers/
http://www.vitalelokalesamenleving.nl/de-verklaring/
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/34/aantal-kinderen-in-bijstandsgezinnen-groeit
mailto:rvk@raadvankerken.nl
http://www.raadvankerken.nl/
http://www.openazc.nl/
http://www.kerkinactie.nl/agenda/studiedag-kerken-en-wmo-zorgzame-kerk-in-beeld
http://www.kerkinactie.nl/agenda/studiedag-kerken-en-wmo-zorgzame-kerk-in-beeld
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5 oktober  Presentatie onderzoek van De stichting ‘Kerken en Psychiatrie’. Zit 
de samenleving te wachten op psychiatrische patiënten die terugkomen ? De 
stichting bestaat in Nieuwegein dit jaar 10 jaar! Heel wat mensen met een 
psychische aandoening hebben de weg gevonden naar het Pastoraal Café. Zij 
zijn degenen die het antwoord geven.  14.30 uur  in ‘De Rank’, Lupinestraat 

11, 3434 HA Nieuwegein. Info p.quakkelaar@kpnplanet.nl 

12 oktober  Netwerkdag netwerk DAK in Utrecht. Netwerk DAK verbindt, versterkt en 
vertegenwoordigt de 100 aangesloten inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat.  De dag staat in 
het teken van strategieën voor de toekomst. Info: www.netwerkdak.nl 

 28 oktober vindt de presentatie van het rapport van het Armoedeonderzoek door de kerken plaats.  

 

 

 
 

 
 
 

 
voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bernanda van den Hengel 
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
06-51289581 
 
Harry Scharrenborg 
scharrenborg@aartsbisdom.nl 
06-18581868 
 
Ina van de Bunt-Koster 
eindredacteur 
bunt@aartsbisdom.nl 
06-20345478 en 074-2670406 
 

Herman Rolfes  
rolfes@aartsbisdom.nl 
06-20345656  
 
Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
 
Trees Versteegen 
Teamleider 
t.versteegen@aartsbisdom.nl 
06-42952861 
 

Bezoek onze website: 
www.dkci-utrecht.nl 

voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

mailto:p.quakkelaar@kpnplanet.nl
http://www.netwerkdak.nl/
mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/

