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Klimaattop:    
Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs de eenentwintigste 
jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties  plaats. 
 
De advent: de periode van hoop en verwachting op het ‘vreugdevolle’ dat ons is 
toegezegd. 
 
Laudate Si’: spreekt ons aan op de zorg voor ons gemeenschappelijke huis 
 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een speciale gebedsviering 
beschikbaar, die daartoe is aangeboden door de Fraters van Tilburg.  
 
Gebed voor onze aarde:  
Almachtige God, 
u bent aanwezig, in heel het universum en in de kleinste van uw schepselen.  
Teder omarmt u alles wat bestaat.   
>>Download de hele viering. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 
november 2015. 

http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/11/Gebedsdienst-duurzaamheid-fraters-van-Tilburg.pdf
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 

 

PCI  
 
ANBI richtlijnen belastingdienst  wie aan een ANBI een gift doet mag dit aftrekken van de belasting. 
Uiterlijk per 1 januari 2016 moet een ANBI dus ook iedere PCI aan de publicatieverplichting doen. Het 
bisdom gaat dit regelen. U wordt uitdrukkelijk verzocht om zelf geen contact met de belastingdienst op te 
nemen. Vragen kunt u kwijt bij het economaat: economaat@aartsbisdom.nl. >>Lees de brief 

 
 PCI Pancratius Tot helpen geroepen Onder dit thema presenteerde de PCI zich 
tijden het diaconale weekend op 7/8 nov in de parochie. “Misschien wist u het 
niet maar de PCI ondersteunt dus mensen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken op financieel gebied en of materieel gebied. Samen vormen we de kerk 
en samen zijn we tot helpen geroepen. Graag wil de PCI iedereen heel hartelijk 
danken voor het verzamelen van levensmiddelen om het mogelijk te maken om 

mooie pakketten samen te stellen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.” 
 

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 
 

 
Beraad bezoekwerk Twente  “Open staan voor het onverwachte ” dit was de titel 
van de themabijeenkomst georganiseerd door het Beraad RK Bezoekwerk Twente. 
Op 25 en 26 november waren zo’n negentig bezoekwerk(st)ers bijeen in Borne. 
Inleider was de heer Ben Hövels. Hij oefende met de aanwezigen om zonder 
oordelen waar te nemen wat er in jezelf gebeurt tijdens een ontmoeting. 
 

 
Emmanuelparochie  De oogstdankviering in Lemelerveld (O) was 
een unieke ervaring. Verbonden met de schepping; grond, het vee 
en dit alles in gelovig perspectief. De betonnen roosters waarop de 
stoelen staan, de zichtbare voerbakken, de geur, de af en toe 
knorrende varkens.  Dit alles maakt dat deze vorm van agrarische 
economie middenin een gelovig perspectief komt te staan. >>Lees 
verder. 

 
 
 
 
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:economaat@aartsbisdom.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/11/ANBI-publicatieplicht_001.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/11/De-oogstdankviering-in-Lemelerveld.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/11/De-oogstdankviering-in-Lemelerveld.pdf
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St. Benedictusparochie  9 jongeren die via de Bouworde samen met 
4 Duitse meiden, met Egyptische en Syrische medewerkers aan de slag 
waren in het koptisch-orthodoxe klooster In Höxter Duitsland. Naast 
werkzaamheden aan het klooster is de groep ook op bezoek geweest 
bij Eritrese minderjarige vluchtelingen. Samen ontmoeten betekende 
samen bidden (ongeveer een uur of 3) samen eten en spelen.  
 

 

Stad Utrecht Diaconaal platform  Utrecht is betrokken bij  
vluchtelingen.  Nieuwe en ook de  uitgeprocedeerde vluchtelingen 
vragen alom aandacht.   Mensen die niet in Nederland mogen blijven 
én niet terug kunnen naar hun land van herkomst. De ‘bed-bad-brood-
categorie’. Veel vrijwilligers zetten zich in. 
 

 

Brood en Rozen  Diaconale prijs bisdom Rotterdam 

uitgereikt. De regionale MOV-groep Delflanden ontving de 
Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ in de categorie diaconie ver 
weg (MOV) voor haar Vastenaktieproject in Benin. De eerste 
prijs in de categorie ‘eenzaamheidsbestrijding’ en de 
wisseltrofee gingen naar de Bezoekgroep Sint Jacobsstaf van 
de parochiekern St. Jacobus de Meerdere in Den Haag. De 
eerste prijs in de categorie ‘Diaconie dichtbij’ was voor de 
werkgroep Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp. De 
prijzen werden uitgereikt door vicaris-generaal H. Verbakel. 

 

Heilig jaar van Barmhartigheid.   

Vanaf 25 november is op onze eigen website www.dkci-utrecht.nl  het Heilig jaar 
van de Barmhartigheid te volgen met pastorale diaconale activiteiten o.a. met de 
volgende rubrieken:     
 
-  Maandelijkse vieringen rond het c-jaar aangeboden door pastoraal werker Hans      
   Oldenhof   
-  Open deuren van gastvrijheid: hier worden bijzondere plaatsen van gastvrijheid  
    en activiteiten genoemd.   
-  De werken van barmhartigheid: Op Tocht: de diaconale werkers verzorgen deze  
   reeks artikelen. 
 

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

 

http://www.dkci-utrecht.nl/
http://www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl/
http://www.iubilaeummisericordiae.va/
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Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 
info@dkci-utrecht.nl   bunt@aartsbisdom.nl  
 

 

De Bisschoppelijke Acties:  

Adventsactie zondag 29 november begint de adventstijd. Voor de 7 

projecten van dit jaar is er gekozen voor het thema Moeder en kind.   

Ieder project toont de betrokkenheid met de lokale bevolking door 

juist voor kinderen een kansen te creëren. www.adventsactie.nl    

 

Vastenaktie wordt vastenactie: 

 

Op de startdag van de Vastenactie is het nieuwe logo gepresenteerd. Ook is de nieuwe website 
www.vastenactie.nl de lucht in gegaan. Hierop zijn de materialen te bestellen voor de campagne in 2016. 
In deze campagne staat het land Oeganda centraal.  

Missionaire Agenda Nr 4  2015  is verschenen met informatie over de Vastenactie 2016,  Jong en 
bezield,  Justice en Peace en 50 jaar Ad Gentes  Naar mensen, tussen mensen.  

 
 

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 

 
Informatie over de besturencursus: (zie ook onze website) 
30 januari 2016 Keijenborg 
Vanaf 9.30 uur inloop met koffie/thee, cursusduur van 10.00 uur - 12.30 uur 
 
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  
 
 
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:bunt@aartsbisdom.nl
http://www.adventsactie.nl/
http://www.vastenactie.nl/
mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://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/  

Vakanties met aandacht zorgeloos op vakantie voor ouderen, voor mensen met een beperking, voor 
alleenstaande ouders. Een vrijwilligersteam is aanwezig net als aanpassingen in de accommodatie, 
hulpmiddelen en deskundige verzorging en begeleiding. Er is een open protestante christelijke identiteit 
en er is een pastor aanwezig. Zie: www.Hetvakantiebureau.nl www.ycampseenoudervakantie.nl   

15 januari Oecumenelezing Prof. dr. Christa Anbeek verzorgt de oecumenelezing. Zij is onder meer bekend van 

het boek 'Aan de heidenen overgeleverd', Hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven.  

Informatie www.raadvankerken.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 
 

 
 
 

 
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 

http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/wp-content/uploads/2015/11/Logo-KKA1.png
http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/
http://www.hetvakantiebureau.nl/
http://www.ycampseenoudervakantie.nl/
http://www.raadvankerken.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/09/ariensfolder-2015-17092015-ys.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/09/Aanmeldingsformulier-Ariëns-Prijs-2016-invulmodel.docx
mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/

