Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
december 2015.

Een kind,
’t verscheen in mijn hoop
met een glimlach op ’t gezicht
om de zon te laten zien
aan al die gevangen zit,
die op de vlucht is,
in levensnood,
in angst en geweld is,
in armoede verkeert
kerstgedicht uit de Filippijnen.
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Het bestuur van de DKCI, de diocesane diaconale werkers en het
Missiesecretariaat wensen u een Zalig Kerstmis en alle goeds voor 2016

PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

PCI
ANBI richtlijnen belastingdienst

Inmiddels wordt door de webbeheerder, het economaat en
secretariaat de laatste hand gelegd aan de urls, waar u via de website uw gegevens kunt controleren en
aanvullen. Met vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de DKCI of bij uw diaconale werker. In
januari kunt u vanuit de DKCI nog aanvullende informatie verwachten.

Besturencursus 23 januari 2016 Elst, 30 januari 2016 Keijenborg
Vanaf 9.30 uur inloop met koffie/thee, cursusduur van 10.00 uur - 12.30 uur. Zie onder leerhuis
www.dkci-utrecht.nl

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie
.

Nederlandse Bisschoppen schrijver brief over de zorg voor
vluchtelingen. De bisschoppen roepen op tot een herbergzame
samenleving waarin mensen welkom zijn, vanuit wederzijds respect. ‘Wij
pleiten voor een principiële én realistische houding: mensen in nood moeten
worden geholpen en tegelijkertijd moet onze kostbare en kwetsbare vrijheid
worden beschermd. Wij hebben als mens en christen de plicht om
vluchtelingen, medemensen in nood, de helpende hand toe te steken,’ zo
staat in de brief. Lees meer>>

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Diaconie is een feest
Maria is een toonbeeld van Barmhartigheid en diaconie, Op de pelgrimsdeur
van de O.L.V toren in Amersfoort zijn haar zeven smarten en zeven vreugden
afgebeeld. Deze Maria is een inspiratiebron voor vragen die heden ten dage
actueel zijn.
Donderdag 28 januari verzorgt pastoraal werker en profielhouder diaconie Fred
Kok hierover een avond in de Wijkherberg H. Geest Mozartweg 54. Aanvang
19.30 uur en opgave bij: Ellen Hogema: diaconie@katholiekamersfoort.nl

2

H.Benedictus
Wintermaaltijd in de Herberg heteren; een michelinster waardig. De 24 gasten
zijn op 11 december door de kookgroep heerlijk verwend met een overheerlijk
winterse maaltijd . Een amuse van champignon met kruidenkaas, romige
courgettesoep met zalm, heerlijk runder stoofvlees met pastinaak, spruiten,
koolrabi en meer. En toe een bitterkoekjesdessert en koffie met zelfgebakken
koekjes. En met veel liefde en zorg bereid.

Emmaüs parochie /Sant’Egideo
Ter gelegenheid van de viering van de Werelddag van de
Vrede op 1 januari houdt de Gemeenschap van Sant’Egidio,
samen met andere verenigingen, bewegingen en
gemeenschappen fakkeltochten voor de vrede. Zij wil zo haar
zorg laten zien voor de wereld die nog steeds zo verdeeld is
en wordt geteisterd door oorlogen, onrecht, armoede en
geweld.

Heilig jaar van Barmhartigheid.
Het Jaar van de Barmhartigheid nodigt ons uit stil te staan bij het hart van ons geloof: de
gevende en vergevende liefde van God die wij mogen doorgeven. Dit boekje biedt tien
opstapjes om zelf inhoud te geven aan het jaar van de barmhartigheid. Prijs € 5,95 per
stuk. Aanbieding 100 stuks voor € 120,00. Te bestellen bij info@adveniat.nl meer
informatie www.adveniat.nl

Vooraankondiging Map Werken van barmhartigheid Utrecht
In de Utrechtse parochies wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een liturgische werkmap voor
gebruik in het heilige jaar van de barmhartigheid. De map opent met een hoofdstuk exegetische notities
bij het begrip barmhartigheid in de bijbel. Vervolgens geeft de map een suggestie voor de verbinding van
een van de zeven werken van barmhartigheid met een zondagslezing volgens het lectionarium van het Cjaar, gevolgd door een suggestie voor liederen. Naast een korte bespreking van de Schriftteksten wordt
bij de meeste werken ook verwezen naar andere teksten de christelijke traditie (van kerkvaders tot de
laatste encycliek van paus Franciscus). Foto’s van een kunstwerk gemaakt door leerlingen van het
Utrechts grafisch lyceum illustreren het geheel.
In het bisdom Breda zijn twee mooie magazines verschenen in het kader van het jaar van
de Barmhartigheid. Dubbelnummer’ Bisdommagazine (2015-3):
Barmhartigheid doen en barmhartigheid ondervinden (1)
Bisdommagazine (2015-4):
Barmhartig als de Vader (2) In het Magazine (2015-4) zijn opgenomen:
Werkkaartjes voor barmhartigheid

Bisdom Roermond: Om parochies en kerkelijke gemeenschappen ideeën aan te reiken hoe zij het Heilig
Jaar van de Barmhartigheid vorm kunnen geven heeft het bisdom Roermond een Inspiratiegids samen
gesteld. Hierin staan onder meer liturgische suggesties, modellen voor vieringen en tal van tips en ideeën
met de werken van barmhartigheid aan de slag te gaan. De gids is gratis te downloaden. De Inspiratiegids
is voor €4,95 te kook bij het Carolushuis.
http://www.bisdom-roermond.nl/barmhartigheid#Inspiratiegids
nationaal www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl Internationaal www.iubilaeummisericordiae.va/
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Mondiaal nieuws: Missiesecretariaat /werelddiaconaat.
info@dkci-utrecht.nl bunt@aartsbisdom.nl

Aswoensdag

10

februari

2016

begint

de

vastentijd

Op de startdag van de Vastenactie in november is het nieuwe logo van de
vastenactie gepresenteerd. Ook is de nieuwe website www.vastenactie.nl
de lucht in gegaan. In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda. Het gebied dat
waar het project actief is, is een arm, achtergebleven gebied. Door de
steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land
veel te laag In deze campagne staat het land Oeganda centraal. Het
materiaal voor de scholen/kinderen en de parochiecampagne is te vinden
op www.vastenactie.nl

Missio heeft een handzame folder gemaakt waarin in het kort wordt uitgelegd
wie we zijn en wat we doen. Ook wordt in de folder duidelijk gemaakt wat de
werkwijze van MISSIO is en hoe de ingezamelde gelden besteed worden; want wie
Missio zegt, zegt wereldkerk. De folder is te bestellen bij missio@missio.nl of te
downloaden op de websitemissio.nl

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

Armoede dichtbij: 28 januari en 18 februari 2016 wordt deze cursus gegeven in het parochie centrum de
Sleutel, Steenhoffstraat 41, 3764 BJ Soest. De uitvoering is in handen van Mevr. Dr. Trees Versteegen
(DKCI) en pastoraal werker Jan Houben. De avonden beginnen om 20.00 uur. Opgave bij:
info@marthamaria.nl of tel 035-6011320
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
22 januari 2016 Startmiddag Knooppunt Kerken en Armoede
Onder de titel ‘Betrokkenheid troef’ organiseert het Knooppunt Kerken en Armoede
op vrijdagmiddag 22 januari 2016 in de Opstandingskerk in Houten een bijeenkomst
waarop inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland centraal
staan. Deze bijeenkomst markeert ook de start van dit interkerkelijke Knooppunt
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/

Denk aan de Ariëns Prijs 2016
Nomineer uw favoriete activiteit. Sluitingsdatum is 15 januari 2016. Deze
prijs wordt op 1 oktober 2016 uitgereikt in de Walburgiskerk te Arnhem.
Het is een prijs die diaconale inzet wil bemoedigen, waarderen en
stimuleren.
Download de folder /aanmeldingsformulier, ook te vinden op onze
website www.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
eindredacteur
bunt@aartsbisdom.nl
06-20345478 en 074-2670406

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