Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
Juni 2015.

Voor ieder van ons een plaats aan tafel
Voor ieder van ons schoon water en brood,
Een veilige plek, een plaats om te schuilen,
Een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
Zij scheppen geluk

Rene van loenen Lied 388 uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

PCI
De VAU ( de RK Instelling Vermogensbeheer Aartsbisdom Utrecht) houdt haar jaarvergadering van
participanten op 9 juni van 20.00 uur-22.00 uur. Informatie bij het secretariaat van de DKCI.

PCI: Herinnering Denkt u nog aan de Jaarrekening en het Jaarverslag 2014 . 1 mei was de
inleverdatum!

PCI St Jacobus Johannes, Inloopochtend. In Borne realiseert de PCI samen met de protestante
diaconie een inloopochtend in de vorm van een laagdrempelige voorziening. Iedereen die behoefte heeft
aan ontmoeting is welkom op vrijdagochtend in het gebouw ’t Klaverblad. Tijd voor een kopje koffie, een
spelletje of een praatje.

Uit de parochies:
Paulusparochie

Inloophuis Neede. In steden zijn
inloophuizen de gewoonste zaak van de wereld. Kleine
dorpen volgen nu ook! Zo werd op donderdagmorgen 21 mei
het Inloophuis Neede geopend. Het dorp heeft te maken met
krimp en kramp van de crisis. De gasten komen via de
Voedselbank, Zozijn en het VoorMekaarTeam . Het initiatief
lag bij bestuur en team van de St. Paulusparochie en wordt
uitgevoerd door vrijwilligers van de locatie Neede.

De H. Pancratiusparochie ‘Ze zijn begonnen’ Matamba
project in Tanzania. De H. Pancratiusparochie kreeg de eerste
foto’s binnen van de start van de aanleg van het
waterleidingsysteem in Matamba te Tanzania het eigen
doelproject van de Vastenaktie 2015. Door het opgehaalde geld
kon men al beginnen. Op de toegestuurde foto’s zijn de eerste
graafwerkzaamheden te zien en hoe de onderdelen worden
aangeleverd.

Salvatorparochie Vredesduif voor father John Opi Severino
uit Zuid Sudan op zondag 17 mei in de Augustinuskerk in
Utrecht. Deze werd overhandigd door Vredesbeweging PAX
en de Raad van Kerken in Nederland. Hij werkt int het bisdom
van Torit en houdt zich bezig met vredesdialogen, verzoening
en trauma healing. (zie ook de vredesweek).
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H. Lebuinus parochie: Geloven nu groepen Vrede voor Palestina. Nabil Sahhar is voorzitter van de
Deventer Stichting Vrede voor Palestina. Op de bijeenkomst van Geloven Nú op donderdag 4 juni zal hij
vertellen over zijn jeugd in Jeruzalem en over zijn Christen-zijn. Hij zal verduidelijken waarom hij zich blijft
inzetten voor vrede in Palestina en vrede in Israël. Nabil weet uit ervaring dat vele Nederlanders
worstelen met de problematiek tussen Palestijnen en Israëlisch. Vragen hierover beantwoord hij graag.

Parochie Maria Vlucht Hemelvaartnachtwandeling: 64
wandelaars vertrokken uit Lonneker om twee s ’nachts. 100
mensen sloten in het openlucht theater deze bijzondere
nachtwandeling in de vroege morgenuren met een viering
af. “Ruimte geven- ruimte nemen” was het thema.
Ontmoeting en inspiratie in de stilte van de nacht. Met
daarbij een goed doel geld inzamelen voor een driejarig
zwaar gehandicapt kindje uit de parochie. Lees hier een
impressie.

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

Vredesweek. Tijdens de ambassadeurs dag met ruim 150 mensen
werd de aftrap verricht voor de nieuwe campagne ‘Vrede verbindt’
dit jaar van 19 september tot en met 27 september. Er is een breed
pakket aan actie materialen. Te downloaden en te bestellen www.ambassades.paxvoorvrede.nl/

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.
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

5 juni 2015 Congres Psychiatrie en geloof in een kantelende samenleving
Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met Pastoraal Centrum de Hezenberg en Werkgroep
Ruimte voor Anders zijn: locatie Zwolle info: www.focuszwolle.nl

6 juni Landelijke inspiratie dag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’. Kerk in Actie organiseert deze dag
met informatie, workshops, goede voorbeelden en nieuwe ideeën. Locatie: Opstandingskerk in Houten
(naast NS-station Houten). Informatie en aanmelden: http://www.kerkinactie.nl/agenda/inspiratiedagkerk-kinderen-en-armoede

12 juni Studiedag Een geschenk aan/uit de hemel‘ In het begin
schiep God de hemel en de aarde’. En toen? Toen maakten wij er een
rommeltje van. En steeds opnieuw met conflict, met onrecht en met
vervuiling en uitputting van de aarde. Over de zondige aard van de
mens en over onrecht wordt in veel kerken wekelijks gepreekt. Het
netwerk Theologie en Duurzaamheid organiseert een studiedag over dit
onderwerp. Info www.stichtingoikos.nl

Zaterdag 13 juni Welkom in mijn AZC Open dag; ga op zoek en bezoek een
asielzoekerscentrum bij u in de buurt. Informatie: www.openazc.nl

Interreligieuze dialoog VERSCHIJNT BINNENKORT:
In Dialogue with people of other religions and philosophies. Lees meer

Kerkennacht
In het weekend van 21 juni zal op talloze plaatsen de kerkdeur openstaan met vaak kortlopende en
uiteenlopende programma’s. De open kerkdeur is ook ter kennismaking met een andere kerk dan uw
eigen gemeente. Hebt u als organisatoren een mooi programma, laat het de organisatie van de
kerkennacht weten: www.kerkennacht.nl, ook voor informatie

Jaarverslag 2014 SKAN fonds
In 2014 zijn met bijna 10 miljoen euro 566 initiatieven mogelijk gemaakt waarbij mensen omzien naar de
kwetsbaren. Graag deelt het fonds met u wat er in 2014 in gang is gezet én bereikt. En hoe er in 2015
daarmee onverminderd verder gegaan wordt. www.skanfonds.nl
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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

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

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