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  Sprekende god 
  Op jouw voeten wandel ik. 
  Met jouw benen loop ik, 
  Jouw lichaam draag ik. 
  Met jouw geest denk ik, 
  Jouw stem spreekt door mij……. 
                                        
    In mijn jeugd heb ik haast 
    Maar op mijn oude dag  
    ga ik behoedzaam in jouw spoor     
  (Elizabeth lee, missionaris) 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 

Januari 2016. 
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Ariensprijs 2016 
De voordracht voor de Ariëns prijs is gesloten. Inmiddels zijn er 30 voorbeeldige 
projecten die genomineerd zijn en die onder uw aandacht gebracht zullen 
worden. Reserveer 1 oktober 2016 voor de feestelijke prijsuitreiking in Arnhem 
in de Eusebiuskerk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 

 

PCI  
 
ANBI  
Vanuit IPAL wordt hard gewerkt aan de goede informatie die nodig is voor de Anbi-
registratie. Voor vragen kunt u terecht bij  anbi@aartsbisdom.nl   en daarbij graag in cc 

naar het secretariaat van de DKCI  info@dkci-utrecht.nl .      
 
Financiële regelingen In januari hebben de PCI besturen de financiële regelingen voor 2016 van het 
aartsbisdom Utrecht mogen ontvangen.  Financiële regelingen >> lees verder. U kunt deze informatie ook 
vinden op www.dkci-utrecht.nl/PCI. 
 

Werkbezoek DKCI  het bestuur van de DKCI brengt samen met het team van de diocesane diaconale 
werkers een werkbezoek aan de PCI St Eusebius te Arnhem.  Ze worden ontvangen  in het diaconaal 
inloophuis in de wijk Klarendal in Arnhem-Noord. 
 

 

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie 
 
. 

Opleiding diaconaal assistent Het Aartsbisdom Utrecht start in samenwerking met de 
Diocesane Kerkelijke Caritasinstelling (DKCI) in het najaar van 2016 met een tweejarige 
zaterdagopleiding tot diaconaal assistent. Dit om ook in de toekomst een gastvrije en 
dienende Kerk te kunnen zijn, met oog voor de noden in de samenleving en de  
naastenliefde waartoe onze Heer Jezus Christus ons oproept. Medio februari vindt u meer 

informatie op de website  www.dkci-utrecht.nl   
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:anbi@aartsbisdom.nl
mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2016/01/financiële-regelingen-2016.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/PCI
http://www.dkci-utrecht.nl/
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Diaken dag 2016 De jaarlijkse diaken dag van het Aartsbisdom Utrecht werd gehouden 
op 16 januari. Enkele tientallen diakens, een aantal echtgenotes en leden van de bisdom 
staf kwamen bijeen te Dijnselburg in Zeist. Na de Eucharistieviering stonden de werken 
van de gemeenschap Sant’Egidio centraal. Zo vertelde Dirk van de Goten, kernlid van 
Sant’Egidio  Antwerpen, over de geschiedenis van Sant’Egidio en ging diaken Ronald 
Dashorst in op het werk van deze beweging in Apeldoorn. 
 
 

 

Emmaüs parochie Voor de zesde keer organiseert Sant’ Egideo  op 17 maart in de O.L.V 
kerk te Apeldoorn de jaarlijkse gebedsdienst voor de martelaren. Samen bidden voor vrede 
en vrijheid van godsdienst in de wereld op. Mor Polycarpus bisschop van de Syrisch 
Orthodoxe kerk is de voorganger,  geflankeerd door vele andere hoogwaardigheidsbekleders 
van andere kerken.  Aanvang: 19.00 uur. 
 

     

Benedictus-parochie High tea voor ouderen in Heteren . Vrijwilligers uit drie 
kerken waaronder de RK. zorgden met heerlijke hapjes  voor een geslaagde 
ontmoeting. De anderen waren persoonlijk uitgenodigd. De mensen waren 
enthousiast “Dit moet je iedere zondag doen, dan heb je de kerk zo weer vol” 
aldus een gast. 

 
 
23 april  Laudato Si  De zorg voor ons gemeenschappelijk huis 
Inspiratie dag  in Bennekom.  Medeorganisator is het Missiesecretariaat.  De ommekeer 

waartoe Laudato Si’ oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de 

kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de 

levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na 

ons komen. Hoe kunnen we dat waar maken? Met wie kunnen we daarbij optrekken?  

Informatie op de website www.dkci-utrecht. nl zie ook www.laudato-si.nl  

 
Heilig jaar van Barmhartigheid.   

 
 "De video van de Paus” is een nieuw 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.     www.devideovandepaus.org   
Januari: interreligieuze dialoog:  http://thepopevideo.org/en/video/interreligious-
dialogue.html 

 

 

40-dagen retraite "Eindeloos geduldige liefde. Deze retraite is  

geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Omdat dit jaar in de Katholieke 

Kerk het thema van de barmhartigheid centraal staat, is dit ook de rode draad 

van de 40-dagenretraite. Informatie en deelnemen: 

http://www.ignatiaansbidden.org  

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

http://www.laudato-si.nl/
http://www.devideovandepaus.org/
http://thepopevideo.org/en/video/interreligious-dialogue.html
http://thepopevideo.org/en/video/interreligious-dialogue.html
http://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl/
http://www.iubilaeummisericordiae.va/
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Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 
info@dkci-utrecht.nl   bunt@aartsbisdom.nl tel  06 20345478 

 
 

Vastenactie 2016  Water; bron van alle leven 10 februari  
begin van de Vastenperiode  Oeganda  district   Katwatki 

Gebruik hongerdoeken De Vastenactie van dit jaar heeft als thema ‘water, bron van alle leven’. Drie 
hongerdoeken lenen zich in het bijzonder voor gebruik in deze Veertigdagentijd: God of goud - Hoeveel is 
genoeg? (China, 2015) Behoud de schepping (Nigeria  2009)  
Leven – water en licht (India, 1984)  
 
Lespakketten voor de scholen zijn te downloaden in de webshop van de vastenactie www.vastenactie.nl 
 

Pelgrimstocht donderdag 17 maart tot en met zaterdag 19 maart 2016 in het waterweggebied 
rondom Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Loop mee, een dag of alle dagen  info www.vastenactie.nl  
 
 

Parochie: Jacobus-Johannes Op initiatief van de MOV Borne Hertme zijn een 
vijftal dames enthousiast bezig gegaan met het maken van een hongerdoek. Het 
samenwerken aan zo’n doek verbindt, er wordt over gepraat, bezoekers van de 
Stefans-Hof raken geïnteresseerd en het project gaat meer leven. Het thema is 
‘WATER, BRON VAN ALLE LEVEN ‘ en is verwerkt in het hongerdoek dat op 

Aswoensdag in de kerk wordt opgehangen. 
 

 

 
 
Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Duitstalige zustertijdschrift verschijnt Kerk Wereldwijd 
eenmalig als e-Paper. Deze link geeft direct toegang tot het e-Paper 
http://www2.wi-paper.de/book/read/id/0001C19F74736CDE 
 

Opbrengst vluchtelingencollecte naar  Caritas Syrië en Focolare 
De collecte die op zondag 20 september 2015, aan het begin van de Vredesweek, is gehouden, heeft in 
totaal € 75.000,- opgebracht. De Bisschoppenconferentie had tot deze collecte opgeroepen met de 
bedoeling vluchtelingen zowel in het land van herkomst als in Nederland te steunen. Ook de bestemming 
is bekend: het geld gaat deels naar Caritas Syrië en deels naar Focolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:bunt@aartsbisdom.nl
http://www.vastenactie.nl/
http://www.vastenactie.nl/
http://www2.wi-paper.de/book/read/id/0001C19F74736CDE
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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  
 
 

       Ter informatie en ter inspiratie  
 

Encycliek Laudato si’ nu ook verkrijgbaar in de boekhandel 
Sinds kort is de officiële Nederlandse vertaling van de encycliek Laudato si’ van 
paus Franciscus ook leverbaar via de boekhandel en de grote retailers als 
Ako.nl en Bol.com. Uitgeverij Adveniat brengt samen met het Secretariaat van 
de R.-K. Kerk in Nederland (SRKK) de boekhandelsversie uit voor het grote 
publiek. 

 

Op de rug van de tijger Theo Salemink -  oude verhalen die terug gaan op Marx, Thomas 

van Aquino, Calvijn, Boeddha, Sint en paus Franciscus, maar ook de Verlichting en de 

Groene Beweging worden weer met elkaar in gesprek te brengen. Hebben die oude 
verhalen, gelezen met een moderne bril en dwars door alle confessionele en ideologische 
verschillen heen, nog een boodschap aan onze door een geloof in groei en consumptie 
gedreven tijd?  Prijs €19,50 Het boek is te bestellen via de lokale boekhandel, of via de 
schrijver: salemink@planet.nl 

 
 

 

Op 22 januari 2016 presenteerde het Knooppunt Kerken en Armoede de 
publicatie ‘Betrokkenheid troef.  

Beschrijvingen van 70 voorbeelden van kerkelijke activiteiten tegen armoede 
in Nederland.  Om deze uitgave te downloaden of te bestellen voor € 5,-  ga 
naar: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl   

 
 
  

http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/betrokkenheid-troef-voorkant-3/
mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/leerhuis
mailto:salemink@planet.nl
http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/
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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:t.versteegen@aartsbisdom.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/

