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Aartsbisdom Utrecht
Oktober 2014.

Zondag 2 november Allerzielen We gedenken onze geliefden.

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af.
Mensen die op zoek zijn naar beter en veilig leven.
Ze verdrinken of ze komen opeen andere manier om.
Naamloos en in stilte.
Laten we hen in meenemen in onze gebeden zodat zij bij name genoemd
worden en gezien worden.
Heer ontferm u over hen.
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

DKCI Informatie
Afdracht percentage Na vaststelling van de begroting 2015 kunnen we melden dat het afdracht
percentage in 2015 verlaagd wordt van 0,7 % naar 0,63 %

Rooster van aftreden Bij de voordracht van nieuwe bestuursleden zal naast de gebruikelijke
formulieren tevens om het actuele rooster van aftreden gevraagd worden. Dit is van belang voor het
bijhouden van de administratie en het garanderen van een goede bestuursorganisatie van de PCI’en.

PCI-en en zorgnetwerken uit het bisdom Rotterdam. Contacten met de GGD kunnen nuttig zijn. Zij
kunnen informeren over zorgnetwerken. In de meeste gemeenten bestaan er nauwelijks contacten tussen
de zorgnetwerken en de PCI-en. Toch kunnen die contacten nuttig zijn voor beide partijen. Zo kan een PCI
contact opnemen met het Meldpunt Zorg en Overlast voor advies, consultatie of een melding, als zij
vermoedt dat er complexe problemen spelen achter een hulpvraag. En het zorgnetwerk zou in dringende
gevallen een beroep kunnen doen op de PCI voor financiële hulp voor een cliënt, als er geen voorliggende
voorzieningen zijn.

Parochie activiteiten
4 evangelisten De Herberg Westervoort. Door Jumbo Mennings
in Westervoort zijn maar liefst 240 boodschappenkratten naar
inloophuis De Herberg gebracht. Klanten konden de afgelopen
maanden sparen voor een boodschappenkrat bij de Jumbo. Heel
veel van deze zegels en halfvolle boekjes zijn gedoneerd,
gespaard door de Westervoortse bevolking. Het inloophuis deelt
de kratten uit aan mensen in Westervoort die het financieel
moeilijk hebben.

Sint-Martinusparochie 9 november viert de parochie haar jaarlijkse Martinusdag: Geroepen om te
delen. Vanuit de eucharistieving wordt via de collecte levensmiddeleningezameld. s’Middag volgt een
inleiding en bezinning over de situatie van mensen met weinig kansen in de stad. Aansluitend workshops
met de diaconale partners als: Villa Vrede, buurtpastoraat en knooppunt voedselbanken. Op welke wijze
delen we de mantel van martinus in de nabije toekomst

H. Geestparochie vraagt aandacht voor de mogelijkheden van de Kerkomroep op
smartphone of tablet: www.kerkomroep.nl. De vieringen zijn terug te luisteren via
het internet. Hiervoor is nu ook een gratis app beschikbaar. Er zijn verschillende
zoek mogelijkheden om uw kerk op te zoeken. Let op! Voor het luisteren naar de
vieringen worden kosten in rekening gebracht wanneer u via uw databundel
data ontvangt. Het is aan te bevelen om de vieringen via de Wi-Fi van uw
modem/router te downloaden.
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H. Pancratius In het weekend van 25 en 26 oktober is het in de parochie het
weekend van de diaconie. In alle kerken is aandacht besteed aan
vluchtelingenproblematiek. Thema: Ik geef om jou! Het RK beraad bezoekwerk
heeft een thema middag/ avond georganiseerd voor mensen van het bezoekwerk
over ‘ziek zijn ZIEK ZIJN HOORT BIJ HET LEVEN en ZIEKEN ook!!

H. Norbertus parochie op 25 oktober organiseerde de De Burundese Stichting
‘IZERE’ een Burundese dag in Lelystad. De dag werd begonnen met een
eucharistieviering. Het werd een feest van ontmoeting van inspiratie en
informatie. Een beetje Burundi in Nederland.

H. Lebuinus parochie Herberg van Ars doet mee aan actie van stichting
Present Maak een gezin blij met een Sinterklaas-verrassingspakket!
Deze Sint-actie is vooral gericht op gezinnen, die anders geen sinterklaas kunnen
vieren. De parochianen worden opgeroepen om mee te doen.

DiaconAction Opnieuw gaan jongeren vanuit de parochie aan de slag voor andere
mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken in het derde weekend van
november. Zoals: bladeren vegen, een tuintje winterklaar maken, bingo-spelen, op de
thee in ht verzorgingshuis, koekjes bakken en verkopen voor de lokale missionaris
enzovoort.. Dit weekend ligt weleens waar niet meer vast want ook door het jaar heen
kunnen deze activiteiten ontplooid worden. In een aantal parochies is het toch stevig
verankerd in dit weekend. Er zijn nog gadgets verkrijgbaar bij het secretariaat!

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

Collecteschema 2015 Het nieuw collecteschema is goedgekeurd door de bisschoppen. U vindt hierin
o.a de juiste data voor de campagnes van de diverse missionaire organisaties. Goed om te weten om de
voorbereiding met de juiste informatie te kunnen publiceren. vroeg genoeg kan beginnen. Lees meer..
(Ook te vinden op de website onder missie wereldwijd). >klik hier voor het schema.

Adventsactie 2014. Ook goed voor een adventskrans!
Maak een adventskrans met de kaarsen van het gekozen project van de
parochie of met de campagnekaars. De adventstijd is de tijd in het kerkelijk
jaar van hoop en verwachting op het nieuwe leven dat geboren wordt. De
kaarsen die gebrand worden staan symbool voor dit nieuwe licht dat steeds
dichterbij komt. De adventsactie sluit dit jaar hierbij aan. Er zijn mooie
kaarsen te bestellen, ook geschikt voor de adventskrans. Met het kopen van
deze ambachtelijk kaarsen gemaakt bij de Abdij van Egmond heeft u niet
alleen mooie Adventskaarsen in huis, maar steunt u ook direct de mensen achter de
projecten. Kijk op www.adventsactie.nl tevens bij materialen.

8 november Inspiratie dag Sri Lanka in Utrecht opnieuw in het Vergadercentrum
Domstad te Utrecht. Voor meer informatie zie www.vastenaktie.nl Voor programma
en aanmelden zie http://plaza.vastenaktie.nl/
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Leerhuis voor Caritas en Diaconie.
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.

6 november Groot Stedelijke PCI-en > 70.000 inwoners. (Lelystad, Zwolle, Almelo, Hengelo, Deventer,
Enschede, Arnhem, Doetinchem, Apeldoorn, Amersfoort, Utrecht.) PCI Arnhem heeft een presentatie.
Vervolgens kunnen PCI’en volop eigen praktijkervaringen inbrengen. Locatie Deventer: de herberg van
Ars. Tijd: 20.00-22.00 uur. Info leerhuis: www.dkci-utrecht.nl

29 november: Fondsenwerven Zaterdagochtend met eenvoudige lunch. Wat komt er
bij kijken en succesvol zijn. Hoe realiseer je plannen met behulp van fondsen. Met
medewerking van Annemarie de Wit van het Skanfonds. Voor bestuurders in PCI , Parochie
en professionals. Info leerhuis: www.dkci-utrecht.nl

Ter informatie en ter inspiratie:
13 september- 1maart: Ik geef om jou! diaconale tentoonstelling Catharijeneconvent.
In november start vanuit ons bisdom een actie in samenwerking met het museum om
gratis of met waardebonnen deze prachtige tentoonstelling te kunnen bezoeken. U hoort
meer of u houdt de website in de gaten.

Nuttige nieuwsbrief: In 2015 veranderen er drie wetten: de Wet langdurige zorg, Wet op de jeugdzorg
en er is de participatiewet. Wilt u op de hoogte blijven gan naar www.aandachtvooriedereen.nl en
abonneer u op de nieuwsbrief.

7 november Willibrordzondag Kerk, een weg te gaan
14 november Symposium vijftig jaar permanent diaconaat Op vrijdag 14 november organiseert
Tilburg School of Catholic Theology in Utrecht een bescheiden viering van de vijftigste verjaardag van het
herstel van het diaconaat als zelfstandig ambt tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (op 21 november
precies vijftig jaar geleden). Vijftig jaar later blijkt het ambt nog volop in ontwikkeling. Lees meer over
inhoud en opgave: http://www.tilburguniversity.edu/nl/nieuws-en-agenda/agenda/show/symposiumvijftig-jaar-permanent-diakonaat/

16 november

Landelijke Ariëns-herdenking 2014 De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering vindt

traditiegetrouw plaats op de derde zondag van november, in 2014 dus op 16 november. Het thema:
‘missionaire vreugde ‘. De Eucharistie start om 10.30 uur in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te
Enschede. Celebranten zullen zijn mgr. Th.C.M. Hoogenboom en pastoor A.G.M. Monninkhof van de
Jacobus de Meerdere-parochie te Enschede. Aansluitend zijn alle aanwezigen welkom in het
parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

22 november PKN landelijk diaconale dag waar liefde, hoop en recht samenkomen. In het
Beatrixtheater in Utrecht. Kijk voor meer informatie en opgave op www.kerkinactie.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
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