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Handelen:
fragment: Désirée Annaert (diakonie,2013 nr 4)

Handelen “Gaat dus ook over zich tonen en doen,
Niet enkel over de hand.
Het gaat over het oog,
Dat de hand in beweging zet.
Handelen: de machteloosheid, de moedeloosheid,
Niet het laatste woord geven.
Handelen als gestalte van Gods aanwezigheid bij
mensen, de minsten in tel eerst”
Print Meggie Micole

Laten we ons allen, in het werkjaar 2014 hierdoor laten inspireren en motiveren..

NIEUW
Leerhuis voor Caritas & Diaconie
Er wordt hard gewerkt om al het toerusting werk vanuit de DKCI voor PCI en diaconie in de parochie
waaronder het missieveld, onder te brengen in het Leerhuis Caritas en Diaconie, Aartsbisdom Utrecht.
We hopen u hiermee een duidelijk kader aan te reiken waardoor u vele vormen van toerusting op
maat voor u kunt ontdekken als lezer van deze nieuwsbrief. We streven naar een uitgewerkte
jaarplanning.
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

PCI We willen u er nu reeds opmerkzaam op maken dat bij de begroting voor 2015 een jaarplan
bijgevoegd dient te zijn. De diocesane werkers willen u hierbij, zo nodig, graag behulpzaam zijn.
Info@dkci-utrecht.nl

PCI Paus Johannes XXIII Deze PCI verstuurt regelmatig een nieuwsbrief binnen de parochie waarin
ze actuele diaconale zaken publiek maken. Hierbij brengen ze ook hun eigen PCI taken voor het
voetlicht. Berichten over bestuurszaken, de financiële situatie, een diaconale zondag zorgen ervoor
dat het werk van de PCI transparant en niet anoniem blijft.

Parochie St. Jacobus de Meerdere Op zaterdagavond 25 januari hebben 60
jongeren uit Losser, Enschede, Glanerbrug en Overdinkel een bijzonder
bezoek gebracht aan de stad Enschede. Deze avond heette Veerkracht! Op
zoek naar de veerkracht van de mensen in de stad: In de synagoge, het citypastoraat, met de politie op stap, te gast bij de verslavingszorg.

De Lebuinusparochie De oecumenische zwerf kerk in Deventer is mede op
initiatief van de parochie ontstaan en is genomineerd voor de titel parochie van
het jaar. Purmerend werd het. Maar toch… Weer zo'n initiatief om kerk-zijn
anders te beleven, dicht bij mensen te staan die nood hebben met eenvoudige
hulpmiddelen: op de brink met een caravan, warme soep en aandacht.

Jeugd en Armoede Wat willen we en wat kunnen we doen. Op 4 februari 2014
om 20.00 uur komt Cato Oosterwijk naar Deventer naar de Herberg van Ars . Zij is beleidsadviseur voor
de Kinderombudsman voor het project Kinderen in Armoede: informatie bij Clazien Broekhhoff
jongerenpastor. jpsalland@live.nl

Suitbertus & Paus Johannes XXIII parochie in de samenwerking van 17
parochies is er tijdens de Advent speelgoed ingezameld voor de
speelgoedbank in Nieuwegein. ‘Veel kinderen dreigen de dupe te worden
van de financiële problemen van hun ouders,’ volgens diaconaal werker Ed
van de Moosdijk.
Juist in de decembermaand, als er veel cadeaus worden
gegeven, mag geen kind buiten de boot vallen. Een gelaagde actie.
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Mondiaal nieuws Missiesecretariaat /werelddiaconaat.
info@dkci-utrecht.nl bunt@aartsbisdom.nl

Campagne adventsactie
Rond Kerst was reeds ruim € 120.000 ontvangen. In maart is de definitieve opbrengst
bekend. Er zijn concrete resultaten: het artsen-project in Togo heeft de eerste
hulpboxen ontvangen en de eerste steen voor een school in Burkina Faso is gelegd. Ook
het sturen van kerstkaarten is een geslaagd initiatief. Op deze wijze wordt verbinding tot
stand gebracht tussen mensen. Ook hier staat de Adventsactie voor… tekens van hoop!

5 maart tot 20 april

De Vastenactie komt naar u toe!
Er zijn uiteindelijk drie inspiratieavonden geweest waar het project in Sierra Leone inhoudelijk
uitgediept is met behulp van de uitmuntende presentatiefilm over het werk van de zusters van Cluny.
De uitgangspunten van de sociale leer worden hier in praktijk gebracht. De materialen kwamen aan
bod met speciale aandacht voor het contact met de scholen en binnen de parochie het contact met de
kinderliturgie en de catechese.

Kwartetspel Werken van Barmhartigheid Vastenaktie

Het Hongerdoek met meditatie te
vinden op de Website

Een vertelposter

Een dobbelsteen van goede voornemens

Meer informatie bij www.vastenaktie.nl en het missiesecretariaat
bunt@aartsbisdom.nl
Alle materialen zijn te verkrijgen/te kopen in de Web shop van de vastenaktie
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Eigen initiatief
H.Pancratiusparochie Opnieuw voor 2014 een Vastenkalender voor de
parochianen Veertig dagen lang inspiratie voor ouders, kinderen, voor de
scholen. Kortom, opnieuw een kalender als hulpmiddel om van vasten een
beleving te maken. Het gezin, de school en de geloofsgemeenschap hebben zo
samen een bindmiddel om tijdens de vasten te vieren, te dienen en te leren.
In 2013 was de kalender genomineerd voor de Ariens prijs. De presentatie
van opzet en aanpak tijdens de uitreiking lieten de aanwezigen zeggen dat als
er een publieksprijs van de dag was geweest dat deze kalender hoge ogen had
gegooid. Opnieuw nu voor € 10,-- exclusief porto te bestellen bij info@hpancratius.nl

Donatie bisdomfonds/Vastenaktie 2013 Opnieuw hebben eind december vier projecten die
verbonden zijn met ons bisdom het mooie bedrag van € 10.000 euro ontvangen van kardinaal Eijk.
Het gaat om de volgende projecten:
Project Shalom in Brazilie
Het contact verloopt o.a. via de Shalom gemeenschap Renkum, Z. Titus Brandsma parochie.
Het geld is bestemd voor de opvang van verslaafde jongeren gericht op terugkeer in de maatschappij.
Project van pater Hans Burgman Mill Hill in Kenia Parochie de Goede Herder.
€ 10.000 euro voor Katholic Urban Apostolat Programme in Kisumu Kenia. Het
geld is bestemd voor identiteitspapieren voor wezen van Aidsslachtoffers. Het
betreft 600 kinderen in Pandipieri in Kisumu. In augustus 2013 heeft hij zijn 60
jarig priesterfeest gevierd in Hengelo. Zie ook het geloofsgesprek met Leo
Fijen. www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1374002

Project van Pater Nico Berend in DR Congo.
De Eusebiusparochie. Inmiddels heeft hij zijn 60 jarig priesterfeest
gevierd en is nog steeds werkzaam als emerituspriester in de
parochie. € 10.000 ,-- is bestemd voor de bouw van een nieuwe
school in Kenge zijn ‘thuisland’

Project zusters priorij Maarssen in DR Congo Parochie St. jan de Doper.
De zusters van de priorij Emmaus in Maarssen hebben een band met de zusters in Oost Congo.
€ 10.000 euro is een bijdrage voor een landcruiser die ten behoeve van de organisatie van katholiek
onderwijs in 8 parochies met 140 scholen voor de broodnodige contacten, vervoer en aanvoer kan
zorgen.

Leerhuis voor Caritas & Diaconie
Thematische uitwisseling avonden bestemd voor PCI-besturen, leden van werkgroepen, adviseurs
en andere diaconaal belangstellenden. De avonden kenmerken zich door de opdracht om vanuit de
eigen praktijk ervaringen mee te nemen.
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* Maandagavond 17 februari, Oost Gelderland
Thema: Waar komen de hulpaanvragen bij iedere PCI vandaan?
Locatie: Inloophuis de Herberg, Dorpstraat 107, 6931 BG Westervoort .
* Maandagavond 10 maart, Salland
Thema: Hoe blijf je als PCI zichtbaar? Wachten, actief of proactief reageren op de hulpvraag? Is hierbij
samenwerking mogelijk tussen de werkgroepen.
Locatie: Parochiecentrum Heino, Canadastraat 26, ingang Paalweg, 8141 AC Heino
* Dinsdagavond 18 maart , Twente
Thema: Uitzuivering van activiteitenkosten. Wat is ter betaling aan de Parochie en wat is voor de PCI.
Locatie: Sint Jansgebouw, Kerkstraat 1, 7641 BS Wierden.
* Maandagavond 24 maart, West Gelderland
Thema: Waar komen de hulpaanvragen bij iedere PCI vandaan? Pas op: datum is gewijzigd
Locatie: Ontmoetingscentrum de Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst.
* Dinsdagavond 8 april, Utrecht
Thema: Missie, Visie en Werkplan PCI
Locatie: Parochiecentrum Emmauskerk, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein.
De avonden zijn handen van diocesaan diaconaal werker Harry Scharrenborg. Ze beginnen om 19.45
uur met inloop en koffie. Het programma start om 20.00 uur en eindigt stipt om 22.00 uur.

Jongeren en Diaconie workshop DiaconAction en M25.
15 maart Programmaonderdeel op de diocesane impulsdag voor begeleiders van jongeren, tieners en
misdienaars. De dag is bestemd voor alle begeleiders, pastoraal werkers, diakens en priesters in het
Aartsbisdom Utrecht die met jongeren (16-30 jr.), tieners (12-15 jr.) of misdienaars te maken hebben.
Locatie: Centrum Mariakerk, stationsstraat 13 in Apeldoorn. Van 11.00 uur tot 16.30 uur.
Opgave Tran@aartsbisdom.nl tot 9 maart. Info bunt@aartsbisdom.nl

Diaconale werkbezoeken voorjaar 2014 Leren op locatie
Doelgroep: iedereen met een diaconaal hart die op locatie wil leren aan beproefde praktijkervaring.
Woensdag 19 maart "Ongeziene gezien in Apeldoorn" :
Gastheer diaken Ronald Dashorst
Woensdag 16 april Inloophuis de Herberg Westervoort: winnaar
Gastvrouw pastoraal werkster
Ria Doornbusch.
Maandag 19 mei ‘Het waaien van de Heilige Geest’ Amersfoort
Gastheer Paul van Eck
Aan deze werkbezoeken zijn geen kosten aan verbonden

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
(vanwege een technische storing verzoeken wij u vriendelijk om voorlopig voor het aanmelden nog
geen gebruik te maken van ons web formulier op onze vernieuwde website).
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Ter informatie en ter inspiratie
Vrijdag 7 februari Diaconale studiekring in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuijperlaan 2 te Amersfoort.
In de ochtend staat het thema voedselbank en diaconie op de rol. Inleiders zijn Setkin Sies,
gemeenteraadslid van ChristenUnie-SGP Rotterdam en netwerker onder kerken in Rotterdam. Hij is
nauw betrokken bij het werk van de voedselbanken en Dr. Raf Jansen, socioloog
Kosten € 25,-- info scharrenborg@aartsbisdom.nl

Zaterdag 8 februari: Diaconie met passie van 10.00 tot 15.00 De Arke, Flevo 161 Drachten.
Het is de vierde St. Maartenconferentie. Sprekers zijn: Jan van Eerbeek (oudjustitie predikant en
oprichter van Exodus) en Erik Borgman (theoloog) er zijn workshop en er is een primeur: voorvertoning
van het jongerentheater De Passie in Bolsward. Info en aanmelden www.sintmaartenconferentie.nl of
email info@solidairfriesland.nl

Vrijdag 14 februari “Kerk, naar buiten!”, landelijke parochie dag € 75,- (€ 55 pp met aanmelding
drie personen) Zichtbaarheid en dienstbaarheid, kernwoorden van Paus Franciscus, een antwoord op
de huidige crisis? Experts laten hun licht schijnen over de tekenen des tijds en wat dit betekent voor de
geloofsgemeenschap. Organisatie LUCE /Centrum voor religieuze communicatie. Locatie Utrecht.

Vrijdag 21 maart Studiedag ‘Kerk & werk ’ Vrijdag 21 maart 2014, kerkelijk centrum De Rank /
Wilhelminakerk Soest Kerken hebben een eigen rol als het gaat om bezinning op werk en zingeving.
Maar wat is die rol precies? En wat betekent dat concreet in de huidige context van economische crisis
en werkeloosheid? Het gaat om visie en om het aanreiken van praktische handvaten. Kosten € 20,-Voor informatie/ aanmelding kunt u terecht op www.kerk-werk.nl

Bezoek onze website:
voor nieuws, www.dkci-utrecht.nl
ideeën en praktische informatie
voor nieuws, ideeën en praktische informatie
Met vriendelijke groet,
Jack Steeghs
steeghs@aartsbisdom.nl
06-29044624

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

Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
06-18581868

Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
06-20345656

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

Monique Beijer-Van Dijk
Teamleider
beijer@aartsbisdom.nl
06-42952861

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