Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
Juni - juli 2013

Om (toch ook) even op adem te komen.
God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.
Schenk mij de moed om te veranderen wat in mijn vermogen ligt.
En, God, schenk mij de wijsheid om het verschil tussen deze twee te zien.
Leer me om één dag tegelijk te leven en om van één moment tegelijk te genieten.
Leer me om in moeilijke tijden vol te houden en te zien hoe ik dan ook bij u vrede kan vinden
Leer me deze onaffe wereld soms te nemen zoals die is
En te accepteren dat die niet is zoals ik haar zou willen.
Leer me ervaren dat u de rust geeft die ik nodig heb
en erop vertrouwen dat ik mij aan u over kan geven.
Leer me dat ik waard ben om in dit leven gelukkig te zijn
En te geloven dat ik overgelukkig zal zijn met u in eeuwigheid.
Naar Reinhold Niebuhr
Uit: Diakonia juni 2013

1

PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

AANRADER
De eerste in een nieuwe reeks praktijk bezoeken onder titel:
Zien met diaconale ogen Donderdag 12 september Leven en
geloven op het platteland. Boerenbedrijvigheid in Salland. Een dag
meelopen tussen de kippen, de runderen en de varkens in Lemelerveld.
Ervaren en bevragen op welke wijze de hedendaagse landbouw en
veeteelt Gods Schepping raakt als producent en als consument. Deze dag wordt u aangeboden en
staat open voor iedereen die met een diaconaal hart deze ervaring wil aangaan.
Maximaal 20 deelnemers. Voor programma zie de website www.dkci-utrecht.nl
opgave tot 5 september. info@dkci-utrecht.nl.
In 2014:
19 maart: Zien met diaconale ogen “Ongeziene gezien” in Apeldoorn
16 april: Zien met diaconale ogen “Nabijheid inclusief facebook in Westervoort
19 mei:
Zien met diaconale ogen: “Handen van de H. Geest in Amersfoort.

Bijeenkomst profielhouders diaconie De gastvrije abdij Koningsoord van de zusters trappistinnen
in Oosterbeek zorgde op 13 juni voor een inspirerende ambiance om met elkaar in gesprek te gaan
over de toepassing van de sociale leer in de diaconale praktijk onder leiding van Dr. Fred van Iersel.
Samen diaconale inspiratie opdoen was daarbij een van de doelstellingen van deze dag. Een geslaagde
dag waarvan de inhoud is terug te lezen in een model van een werkwijzer. klik hier voor de
werkwijzer.
De zondagsrust was o.a. een van de thema’s die vanuit de actualiteit in Amersfoort ingebracht werden:
klik hier voor de bijlage.

DiaconAction: Zoals reeds eerder gemeld wordt het vaste weekend in november losgelaten. Het
concept van jongeren en diaconie staat inmiddels als een huis. Nu is het mogelijk om door het hele
jaar heen eenmalig in actie te komen. Zo kunnen de vormselgroepen hierbij aansluiten of kan het
onderdeel zijn van het jongerenprogramma. Meer kunt u lezen de nieuwsbrief. klik hier voor de
nieuwsbrief.

Parochie & Diaconie
Een lintje. Dhr. Hub Crijns directeur van Disk en middels de
Arienstichting betrokken bij de Ariensprijs van het Aartsbisdom Utrecht
mocht op 28 mei uit handen van burgemeester Wolffsen van Utrecht het
lintje ontvangen dat hoort bij het Ridder zijn in de Orde van Oranje
Nassau. Een felicitatie is op zijn plaats voor zijn onuitputtelijke inzet voor
de armoedebeweging en de vele diaconale activiteiten waarvoor hij zich
landelijk en in ons aartsbisdom zich inzet.
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Parochie activiteiten
Fanfare 11-11 wint Tweede Prijs met film over de Utrechtse Sint Maarten
Parade !Fanfare 11-11 organiseert de Sint Maartensparade samen met het
Muziekhuis Utrecht, het Zuilens Fanfare Corps, Fort van de Verbeelding en het Sint
Maartensberaad.Sint Maarten deelde zijn mantel met een bedelaar en staat voor
naast samen delen ook voor rechtvaardigheid en vrede. De Vrede van Utrecht
heeft Fanfare 11-11 uitgenodigd om op vrijdag 21 juni 2013 deel te nemen aan de
opening van het
Midzomerweekend: Vrede in de Buurt. Bekijk de film op
http://www.youtube.com/watch?v=5OE4U-5DhIY

De Lebiuinusparochie
Clazien Broekhoff laat via Twitter weten: “Drie kerken zijn weer schoon,
dankzij de leerlingen van het Etty Hillesum college (2gb en 2gc)”
Het is een van de taken die opgepakt worden in het kader van de
‘Maatschappelijke Stage’. Vanuit de kerk wordt deze schoonmaakbeurt weer
even aangegrepen om iets te vertellen over het gebouw en onze manier van
uitdrukken in het geloof. Zo snijdt het mes aan twee kanten. En….Jongeren
bedankt!

Parochie Emmaus/Egidius Op 28 juni is het eerste lustrum gevierd van de
Sant’Egidio gemenschap in Apeldoorn. Met een feestelijke viering met
aansluitend een receptie werd deze blijde gebeurtenis herdacht.
En, Egidio eigen, werden foto’s verkocht uit het fotoproject ‘de Ongeziene
gezien’. De opbrengst was bestemd voor Sant’Egideo Afrika voor preventie van
HIV en behandeling van geïnfecteerde zwangere vrouwen om gezonde
kinderen te krijgen.

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

MIVA collecte 24 en 25 augustus De opbrengst gaat naar
vervoermiddelen voor moeder & kindprojecten voor de armen in
het noordoosten van Brazilië. Zuster Maria Lijnen leidt in Bayeux
het centrum Dom Helder Camara. Met onderwijs, sport, muziek en
kunst voorkomt ze dat kinderen op straat belanden, tussen de
drugsbendes en het geweld. Pater Cristiano Joosten zet zich in
Campina Grande met het Kinderpastoraat in voor moeders en
kinderen in een arme plattelandsstreek. Liturgisch materiaal
aansluitend bij dit weekend is te vinden op: www.miva.nl

De vredesweek: 21- 29 september 2013 Gelukkig wie vrede sticht is de titel
van de liturgiekrant 2013 die materialen aanreikt voor de vredeszondagen op 21
of 29 september. Zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matteus 5:9. Een
kind van God sticht vrede. Of met het motto van de komende vredesweek ’Act for
Peace’. Laat u inspireren door de vredesliturgiekrant. Te bestellen of te
downloaden op www.ministerievanvrede.nl
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Missio Wereldmissiemaand oktober

2013. Gods Woord; kleine christelijke
gemeenschappen in Tanzania. Voor de campagne van Missio zijn de materialen reeds te
bestellen of te downloaden van www.missio.nl Het gaat om de poster, de spaarzakjes,
de bladwijzer etc. maar ook om de liturgie en verdere informatie rond de campagne.
Speciale aandacht voor de leuke kinderkrant.

Inspiratie dag op zaterdag 28 september in Utrecht.

Eigen doelen Vastenaktie Parochies of MOV-groepen die een eigen project bij de Vastenaktie willen
indienen voor de campagne van 2014 moeten dat doen voor 15 oktober 2013. Zo'n eigen doel heet
vanaf nu een adoptieproject. Aanvraagformulieren en een handleiding zijn te vinden op de site van de
Vastenaktie. http://plaza.vastenaktie.nl/meld-uw-eigen-project-adoptieproject-aan-voor-15-oktober/

Kardinaal Eijk zegent huis en altaar Shalom inKardinaal Eijk was op 31 mei in Renkum (Z. Titus
Brandsma parochie) om de kapel en het huis van de religieuze gemeenschap Shalom in te zegenen.
Ook vicaris Pauw was daarbij aanwezig. Een vijftal leden van Shalom vestigde zich in januari 2013 op
uitnodiging van kardinaal Eijk in het Aartsbisdom Utrecht: Aristóteles zal in de parochie als priester
assisteren, de andere leden zullen zich met name bezighouden met jongerenwerk en diaconale
projecten. In juli zullen jongeren uit het aartsbisdom die deelnemen aan de Wereldjongerendagen in
Rio de Janeiro nader kennismaken met Shalom. Het voorprogramma van de reis ‘(Be)Leef je geloof!’
bevat onder meer een ‘Missionary Week’ bij de gemeenschap Shalom.

Ter informatie en ter inspiratie
In memoriam Op 4 juni overleed als gevolg van een slopende ziekte nog maar 65
jaar oud Jurjen Beumer, tot voor kort pastor en directeur van het oecumenisch
diaconaal centrum Stem in de stad te Haarlem. Hij is voor het diaconaat van grote
betekenis geweest door zijn werk en door zijn vele publicaties (zo'n twintig boeken),
waarbij vooral de relatie tussen spiritualiteit en diaconaat zijn aandacht had. We
gedenken hem in genegenheid en met respect.

De nieuwe Pauluskerk in Rotterdam is geopend Deze kerk staat al jaren
bekend om zijn opvang, zorg en hulpverlening aan mensen in de marge van de
samenleving en als opvang voor mensen zonder documenten. Op de plaats van
de oude kerk is een groot nieuwbouwcomplex verschenen met een nieuw
kerkgebouw. Dat gaat ook als diaconaal centrum fungeren met nog meer
mogelijkheden.

Symposium Op vrijdag 27 september 2013 organiseert het Katholiek Centrum voor Maatschappelijk
Activeringswerk (KCMA) samen met haar koepelorganisatie Actioma een landelijk symposium over
vertrouwen. Op deze dag zal ook het cahier ” Kleine grootse gebaren” over levensbeschouwelijk
vrijwilligerswerk, worden gepresenteerd.

Handelingen Zojuist is verschenen het themanummer over 'Diaconaat en gemeenteopbouw' van het
tijdschrift Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap (2013/2). Hierin zijn
de uitgewerkte referaten opgenomen, die gehouden werden op de studiedag die de Diaconale
Studiekring, het Landelijk Katholiek Beraad en het Landelijk Bureau DISK, op 14 september 2012
organiseerden. Voor meer informatie zie: www.handelingen.com.
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Sociale Aliantiedagen Tijden veranderen, de tijdgeest van steeds minder overheid en meer eigen
verantwoordelijkheid gecombineerd met bezuinigingen doet een steeds groter beroep op de
samenleving. Hoe hiermee om te gaan? Groeien in kracht Alliantiedagen 2013.
Vrijdag 4 oktober Regio Oost De Wijngaard Zutphen - zie voor de informatie en de andere data
www.socialealliantie.nl

Zaterdag 7 september Inspiratiedag Meewerken aan duurzaam? Je wilt dat onze wereld
schoner en eerlijker wordt. En je wilt jouw talenten daarvoor inzetten! In je eigen omgeving doe je dat
vermoedelijk al. Maar lukt dat ook in het bedrijf of de instelling waar je werkt? Dat is vaak
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want: waarvoor kun jij je op je werk sterk maken? Hoe pak je dit
concreet aan? En met wie doe je dat?

Duurzame kerk Disk De website www.duurzamekerk.nl is vernieuwd en gebruiksvriendelijker
geworden. Een frisse site die informatie geeft over initiatieven van en door kerken op het terrein van
duurzaamheid. Gericht op nieuws dat ook ook voor langere tijd geldig is. Onder bezinning treft u
bijdragen die te maken hebben met bezinning, thema diensten in de kerk, of themabijeenkomsten.
Als uw parochie of kerk een fairtrade kerk wil worden, vindt u een aantal voorbeelden. Wat kerken
kunnen met duurzaamheid is te vinden onder het hoofdstuk Kerk en Duurzaamheid. Er zijn materialen
beschikbaar voor themadiensten en bijeenkomsten of cursussen. En de lijst van voorbeelden geeft u
tips en ideeën hoe kerken duurzaam actief zijn. Bent u benieuwd?

Maandkalender juli - augustus 2013
10 juli: Start Ramadan
11 juli: Wereldbevolkingsdag (UNFPA)
6 aug: Hiroshima: gedachtenis slachtoffers eerste kernbom
9 aug: Dag van de inheemse volken
15 aug: Maria ten Hemelopneming, bevrijdingsdag einde van de tweede wereldoorlog
23 aug: Internationale dag herinnering slavernij
24 aug: Naturalisatiedag

Agenda Diaconie/PCI / Missie 2013
12 september:
28 september:
5 oktober:
9 november:

Diaconaal bezoek: leven en geloven op het platteland; Lemelerveld
Inspiratiedag Missio Utrecht;
Uitreiking Ariënsprijs Walburgiskerk Arnhem
Startdag Vastenaktie 2014

Lees hier de uitgebreide diaconale agenda najaar 2013
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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,
Jack Steeghs
steeghs@aartsbisdom.nl
06-29044624

Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl
06-13392024

Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
06-18581868

Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
06-20345656

Ina van de Bunt-Koster
eindredacteur
bunt@aartsbisdom.nl
06-20345478 en 074-2670406

Monique Beijer-Van Dijk
Teamleider
beijer@aartsbisdom.nl
06-42952861

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