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Vakantietijd
‘als door een deur heen gaan’

Een deur is de scheiding tussen warm en koud,
tussen lawaai en stilte,
tussen drukte en rust.
Als je langs deze deur binnenkomt,
zoek je warmte, rust en stilte.
Je vindt achter deze deur misschien jezelf,
maar je kan er God ontmoeten.
Als je langs deze deur weer buitengaat,
draag je rust en vrede in je hart,
energie in lijf en leden
maar ook een boodschap op je tong:
een blijde boodschap.

We wensen u als diocesane diaconale werkers voor diaconie en missie in het
Aartsbisdom Utrecht een mooie vakantieperiode toe.
Het secretariaat van de DKCI is in verband met de vakantieperiode gesloten
van maandag 28 juli tot en met vrijdag 22 augustus 2014.
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

PCI
Klanttevredenheidsonderzoek
In het algemeen is er, blijkens de enquête, tevredenheid over het functioneren van de
DKCI en de Diocesane Diaconale Werkers, terwijl de enquête ook inzicht heeft gegeven
in diverse punten ter verbetering. lees verder

Informatie omtrent correspondentie
Er valt deze week informatie over de correspondentie met DKCI/bisdom op de mat bij PCI-besturen. U
wordt vriendelijk verzocht om alle correspondentie waaronder benoemingen, verslagen, jaarrekeningen
en begrotingen naar het secretariaat van de DKCI te sturen ten name van het secretariaat DKCI, Kerklaan
22, 3828 EB Hoogland.

Groeiende armoede onder kinderen het verdient aanbeveling om als caritas een extra oog en
oor te hebben voor de armoedeproblematiek onder kinderen. In het blad Diakonia wordt
duidelijk inzichtelijk gemaakt op welke wijze actief beleid hierop mogelijk is. lees verder via
website Diakonia

Uit de parochies
Emmanuel parochie Jongeren van de Cyriacus geloofsgemeenschap en van de PKN kerk uit Dalfsen hebben in het
weekend van 28/29 juni weer een ”Nacht Zonder Dak-activiteit”
gehouden. Ze hebben daarbij geld ingezameld voor jongeren die op
straat moeten leven.

Diaconale markt Je kunt niet vroeg genoeg zijn! Het gehele
werkveld diaconie is druk bezig met de voorbereiding van een
diaconale markt op 8 november. De parochie heeft veel
diaconale draden met organisaties naar buiten. Zij zijn
uitgenodigd om mee te komen doen. Zo viert de parochie het
Martinus feest. Zij vieren dat ze een dienende, een lerende en een vierende gelovige gemeenschap zijn
op een open en moderne wijze.

Vier Evangelisten: M25 OP 14 juni zijn de jongeren van M25 naar
de Penitentiaire Inrichting (gevangenis) geweest in Arnhem- Zuid. M25
staat voor de zeven werken van barmhartigheid en één van deze
werken is de gevangenen bezoeken. Door een gesprek met een
gedetineerde ontdekten de jongeren dat de cel maar 4 bij 3 meter is,
waar je 20 uur per dag verblijft, € 15,-- verdient per week door te
werken en er € 3,-- naar de huur van de televisie gaat.
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Inloophuis de Herberg in Westervoort heeft 17 juni haar twee jarig bestaan mogen vieren met haar
gasten en vrijwilligers. De ruimte was aangekleed en feestelijk versierd door een gast en hierdoor was de
feestvreugde nog intenser. Gasten hebben genoten en op de avond werden de vrijwilligers in het
zonnetje gezet. Met muziek op de achtergrond van twee jongens uit de woongroep Appelbloesem (Siza)
werden de vrijwilligers vermaakt met koffie met gebak en een drankje.

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

MIVA-collecte. In het weekend van 23/24 augustus vindt de jaarlijkse MIVA
collecte plaats in de katholieke kerken. MIVA zet ieder jaar een of meer
projecten centraal. In 2014 is het thema Help jongeren met een handicap in
Burkina Faso en Uganda De opbrengst van de MIVA-collecte in de katholieke
kerken gaat dit jaar naar vervoersmiddelen voor albino’s in Burkina Faso en
communicatiemiddelen voor gehandicapten in Uganda.

Inspiratieochtend Myanmar (Birma) 27
september Wereldmissiemaand 2014 Gasten uit Myanmar naar Nederland.
Op de MISSIO ontmoetingsdag zaterdag 27 september zal Missio twee gasten uit
Myanmar ontvangen: bisschop John Hsane Hgyi van het bisdom Pathein en father
Callistus Saw Eh Mwee, nationaal directeur van MISSIO Myanmar. U bent van
harte welkom op onze ontmoetingsdag in Utrecht van 9.30 uur tot 13.00 uur. U
kunt zich aanmelden via missio@missio.nl en via telefoon 070 - 304 74 44.

De opbrengst van 2013 Collecte Missiezondag: € 154.656,-Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen: € 40.597,-Donateurs via de Missio Berichten: € 133.606,-- In totaal is de voorlopige opbrengst: € 328.859,--

Eigen project? Overweegt u om een eigen project aan te melden. U kunt dit doen tot
uiterlijk 15 oktober 2014 onder ‘Eigen doel’. Informatie www.vastenaktie.nl of bij de
missiesecretaris van het aartsbisdom Ina van de Bunt-Koster. 8 november Inspiratie dag Sri Lanka.

Adventsactie De resultaten over 2013 zijn bekend gemaakt Er is een bedrag van
€ 424.813,00 opgehaald. De resultaten van de direct mailing zijn minder zijn dan in 2012. Het
bedrag dat via de parochies binnenkwam is echter sterk verbeterd. Dit komt door het feit
dat er meer parochies actief zijn geworden voor de adventsactie en dat het fundament in
de parochies voor de Adventsactie hierdoor steviger is geworden.

Dag van de vluchteling Op 20 juni 2014, waren in het St. Ephrem klooster van de
Syrisch Orthodoxe Kerk in Glane, dorpje in Twente, ongeveer 70 mensen bij elkaar voor
een seminar over de kerkelijke hulpverlening aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië.
De omvang van de catastrofe is immens. Na drie jaar oorlog is ongeveer de helft van de
ruim 20 miljoen inwoners op drift geraakt. Veel Syrisch orthodoxe christenen wonen in
Twente velen gevlucht uit Turkije in de jaren 70 en zijn begaan met het lot van de vele
vluchtelingen.
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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. www.dkciutrecht.nl onder vermelding van de activiteit, de locatie en het aantal personen.

Op de website van de DKCI vindt u vanaf 15 juli de uitvoerige beschrijving van het aanbod met tijd
en locatie en voor wie het aanbod interessant is.
Het programma voor het najaar 2014 ziet er als volgt uit:
Leren aan elkaars ervaring
17-09-2014
22-09-2014
07-10-2014
14-10-2014
20-10-2014

West Gelderland. Buren. Thema: Armoede op het spoor komen!!
Oost Gelderland. Zevenaar. Thema : De identiteit van de werkgroepen PCI; Praktijkcasussen
Utrecht. Montfoort. Thema: Visie en Missie PCI in eigen woorden!
Twente. Wierden. Thema Hoe vind je klanten?
Salland. Heino. Thema: Wijkgericht werken.

Sociale traditie en kerkopbouw
02-10-2014 Borne Dr. Fred van Iersel

4 oktober 2014: Dag van het leerhuis: Franciscus een groene uitdaging (info locatie volgt)
Duurzaamheid
30-102014 en 06-11-2014 Hoogland 2 middagen, een zoektocht naar een persoonlijke balans tussen
beheer en gebruik van de schepping

Armoede onder de Loep
29-10-2014 en 11-11-2014 Nieuwegein 2 middagen om beter inzicht te krijgen in de dagelijkse realiteit
van armoede in Nederland. Voor diaconale en caritas vrijwilligers en geïnteresseerden.

Sociale traditie en kerkopbouw
20-11-2014 Hoogland Dr. Fred van Iersel

Grootstedelijke PCI-uitwisseling
06-11-2014

Besturencursus Fondsenwerving
29-11-2014 voor besturen van parochies en caritassen in het Aartsbisdom Utrecht
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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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