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Oproep: Uw gebed en uw pecunia!
Collecte in uw Parochie Filippijnen Giro 555
16/17 november.
Kardinaal Eijk roept alle parochies in het
Aartsbisdom Utrecht op om in het weekend van 16
en 17 november een extra collecte te houden voor
de Filippijnen. De opbrengst van de collecte zal via
Giro 555 besteed worden aan noodhulp voor de
slachtoffers van de tyfoon Haiyan. Ook vraagt
kardinaal Eijk om tijdens de vieringen in de
voorbeden stil te staan bij de slachtoffers van deze
natuurramp. Kardinaal Eijk: “Er komen steeds meer
beelden uit het gebied die de omvang van deze ramp
laten zien. De ravage is verschrikkelijk, het leed van
de mensen is enorm.” De tyfoon Haiyan heeft hele dorpen weggevaagd en duizenden dodelijke
slachtoffers gemaakt. Honderdduizenden mensen zijn verdreven van huis en haard. Mensen in het
rampgebied hebben dringend behoefte aan schoon drinkwater, voedsel, onderdak en medicijnen.
De parochies wordt verzocht om aan het Aartsbisdom Utrecht te laten weten welk bedrag zij aan Giro
555 hebben overgemaakt. e-mail: economaat@aartsbisdom.nl

St Maarten: een feest van delen
http://www.youtube.com/watch?v=5OE4U-5DhIY
Op vele plaatsen in ons bisdom is het feest van St
Maarten gevierd. Volgens de legende ontmoette
hij bij een stadspoort van Amiens een bedelaar
aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Omdat de
helft van de mantel eigendom was van Rome kon
hij slechts zijn eigen helft weggeven. Volgens de
legende was deze bedelaar een verschijning
van Jezus, of stond de bedelaar symbool
voor Christus die Zelf zei: "Ik was naakt en gij hebt
Mij gekleed." (Zie Matteüs 25:36).
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

PCI Afdrachtspercentage 2014 In de bestuursvergadering van de DKCI van 6 november 2013 is het
afdrachtspercentage voor 2014 vastgesteld op 0,7%. Mede door het beheersen van de kosten van de
DKCI kan de afdracht voor 2014 gelijk blijven aan die voor 2013. Voor 2014 wordt de afdracht
berekend over het vermogen per ultimo 2011. Voor het inzien van de jaarrekeningen en de
begrotingen van de DKCI verwijzen wij u naar onze website: www.dkci-utrecht.nl onder downloads,
DKCI. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van de DKCI, Kerklaan 22, 3828
EB HOOGLAND, e-mail: info@dkci-utrecht.nl.

PCI VOG Verklaring omtrent Gedrag Vanaf 1 januari 2014 wordt deze verklaring verplicht gesteld
voor mensen die professioneel of als vrijwilliger actief worden in de Rooms-Katholieke kerk. Onder de
categorieën die hiertoe verplicht zijn als het gaat om een (her)nieuwe benoeming of aanstelling valt
ook het bestuur van de PCI. De informatie en de bijbehorende formulieren zijn u digitaal toegestuurd
en zijn te vinden op onze website. Voor informatie kunt terecht bij de diaconale werkers en het
secretariaat van de DKCI, Kerklaan 22, 3828 EB HOOGLAND, e-mail: info@dkci-utrecht.nl.

Armoedeonderzoek gepresenteerd.
€ 30.000.000,-- hulp 16.000 vrijwilligers 400.000
werkuren!
Armoede in Nederland en hulpverlening door de kerken
is opnieuw in kaart gebracht. In het rapport dat
verschenen is worden niet alleen de cijfers duidelijk
maar vindt u tegelijkertijd conclusies en aanbevelingen
waarmee de diaconie en de caritas hun werk mee
kunnen verbeteren.
Op onze website vindt u het rapport; ook is het te
downloaden op www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek

Start van de 60ste plaats SchuldHulpMaatje Maandag 18 november zal er in Zoetermeer een
feestelijke bijeenkomst zijn omdat er de start van de 60ste plaats in Nederland met SchuldHulpMaatje
gevierd wordt. Niet het probleem wordt gevierd maar de inzet om wat te mogen betekenen op een
deskundige wijze voor onze naaste in nood.

Parochie H. Drie-eenheid Present onder Roma

In het stadhuis van
Nieuwegein wordt op 26 november opnieuw aandacht gevraagd voor de
positie van de Roma. Pastoraal werker Hans Oldenhof organiseert samen met
pater Van der Zandt (Pastoraat voor Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in
Nederland een avond over het beleid van de Gemeente ten aanzien van de
Roma, “Wisselgeld” geheten. Burgemeester Bakhuijs is als voorzitter van het
platform van “Romagemeenten” hierbij aanwezig. “We proberen hem en
anderen aan het denken te zetten door hen te confronteren met hoe er in de
Gemeente Den Bosch gewerkt wordt” aldus Hans.
Informatie bij h.oldenhof@3eenheidparochie.nl
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H.Lebuinusparochie Verhalen uit het MEESTER GEERTSHUIS DEVENTER
Het Meester Geertshuis heeft ter ere van het 5-jarig bestaan een bijzonder
boekje uitgegeven met daarin zes verhalen van gasten en vrijwilligers van
het huis, en een overzicht van de activiteiten. Heb je interesse in dit
boekje, stuur dan een aan jou gerichte grote envelop met daarop € 1,80
aan porto in een envelop aan ons, dan sturen we je het toe. Meester
Geertshuis Assenstraat 20 7411JT Deventer t.a.v. toezending Leporello .

Mensenrechten in Jeruzalem Geert Horstmann is als waarnemer mensenrechten
namens de Wereldraad van Kerken van half november 2012 tot half februari 2013 in
Israël en op de West Bank actief geweest. Op de dag van de Mensenrechten, dinsdag
10 december in de Ichtuskerk, Holterweg 106 in Colmschate vertelt hij over zijn
waarnemingen; ook over de dilemma's waarvoor hij zich (soms) geplaatst zag en de
verschillende werkelijkheden van Israëli’s en Palestijnen".

Lumen Christi Voedselbank en “Kerkwerk” Voor de tweede keer dit jaar is in september en
oktober een voedselinzameling gehouden. Het waren de chauffeurs van het Rode Kruis die ervoor
hebben gezorgd dat de goede gaven op hun plek bij de voedselbank Oldenzaal kwamen. Sinds kort
kan er door parochianen een beroep gedaan worden op Kerkwerk. Bijvoorbeeld voor een dringende
klus in of rondom uw huis, voor een helpende hand bij boodschappen, of bij een verzoek in verband
met vervoer. Daarvoor zijn er inmiddels vanuit onze kerk vrijwilligers beschikbaar om te helpen.

Beraad RK bezoekwerk Twente ruim honderd mensen bezochten op 2 locaties in Twente in
november een themabijeenkomst over “Eenzaamheid, iedereen heeft er mee te maken” . Deze
bijeenkomsten waren bestemd voor vrijwilligers uit bezoekgroepen. Mevrouw Hanneke Bruins,
voormalig ziekenhuispastor in Enschede, inspireerde de aanwezigen en nam hen mee in dit thema dat
iedereen raakt. Zij reikte handvaten aan over de wijze waarop je het tegenkomt in je omgeving en hoe
je er als bezoeker mee om kunt gaan. Informatie vandenhengel@aartsbisdom.nl

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

Campagne adventsactie in december.
De adventscampagne gaat van start op zondag 1 december.
10 wereldwijde projecten brengen het verhaal dichtbij. Op de website vindt u de
benodigde informatie van de afzonderlijke projecten..

Aandacht voor de tafelloper € 15,-- en de zak van sinterklaas € 7,50 duurzame jute
producten. Beide producten zijn ook te verkrijgen via info@dkci-utrecht.nl
De tafelloper wordt door Mgr. Punt op de eerste zondag van de Advent aangeboden aan
paus Franciscus.

Nieuw de kerstkaartenactie: een persoonlijke noot… breng een kerstgroet aan de
mensen van uw project. Op de website zijn gratis ansichtkaarten te bestellen. Voor meer
informatie kijk op www.adventsactie.nl onder kerstkaart actie.
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9 november startdag Vastenaktie 2014 Sierra Leone
Ruim 250 mensen waren aanwezig op deze startdag in Utrecht waar
de aftrap plaats vond voor de nieuwe campagne 2014. Het thema
Een Thuis bouwen komt iedereen heel dichtbij. In Sierra Leone moet
een nieuw thuis gecreëerd worden na jaren van burgeroorlog en
vluchtelingenkampen. De zusters van Cluny ondersteunen de mensen
hierbij. Zij maken de voorbeeldcampagne van
2014. Alle materialen zijn te bestellen, ook voor de
scholen.
Joop van Impelen werd namens de MOV groep Houten met de scholen uit Houten
gehuldigd als voorbeeldig voor hun inzet tijdens de campagne 2013 Honduras. De
bischoppelijk gedelegeerde voor katholiek onderwijs uit het aartsbisdom Dhr. A.
Habets, mocht hen in het zonnetje zetten met een schilderij gemaakt door
kinderen in Honduras.

De vastenaktie komt naar u toe In januari zijn er over het bisdom verspreid inspiratieavonden. In
Utrecht, in Borne, in Elst, in Doetinchem en in Heino bent u van harte welkom. Met behulp van de
materialen van 2014 krijgt u nog een extra impuls om voor Sierra Leone of voor uw eigen actie actief te
zijn of zomaar om geinspireerd te worden. Dit alles vanuit het thema: Een Thuis bouwen. Voor locatie
en data kijk hieronder in de diaconale agenda.

Missiekalender Toch nog een missiekalender 2014. Vanuit de oud-katholieke
gemeenschap is een missiekalender verschenen. Omdat de kalender in
internationaal verband is gemaakt, zullen de teksten in maar liefst zes
verschillende talen worden vermeld: Nederland, Engels, Duits, Frans, Tsjechisch
en Kroatisch. Daarmee kan de kalender ook een leuk cadeau zijn voor
anderstaligen. De kosten zijn € 8,-- bestellen secretaris@stpaulus.okkn.nl.

Collecterooster 2014 Alle data voor

de missiecollectes 2014 zijn bekend gemaakt door de
Nederlandse Bisschoppenconferentie. Gezien roosterperikelen lijkt het verstandig dat de betrokken
(MOV) groepen in een vroeg stadium hun wensen ten aanzien van de vieringen in relatie tot de
campagnes op tafel leggen. Het collecte rooster vindt u hier

Ter informatie en ter inspiratie
Symposium 'Eerlijk zullen we alles delen' op 30 november 2013.
Het symposium ‘Eerlijk zullen we alles delen’ zal plaatsvinden op zaterdag 30
november van 10:00 tot 16:00 uur op het Ds. Pierson College, Geraert Ter Borchstraat 1,
5212 CZ ’s-Hertogenbosch (vlakbij het NS station ’s-Hertogenbosch Oost).
De inleiding wordt verzorgd door Dr. Theo Salemink. Hij is historicus en theoloog,
verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg.
http://www.armekant-eva.nl/projecten/eerlijk.html
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De kerken en de economische crisis Op 4 oktober j.l. verscheen de brochure van de Raad van
Kerken over de economische crisis: 'Geloof en economie en het perspectief op de economische crisis'.
Ter gelegenheid hiervan werd in de Bergkerk in Amersfoort een kort symposium belegd, met als
sprekers de econoom prof.dr. Eelke de Jong, de filosoof dr. Ad Verbrugge en de theoloog dr.Erica
Meijers. Klik hier voor een verslag van de presentatie >

Klik hier om de brochure gratis te downloaden >
LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING 2013 17 november De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal
ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 17 november a.s. Zoals
gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te
Enschede. Aanvang 10.30 uur. Celebranten zullen zijn kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht,
pastoor A.G.M. Monninkhof, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, en diaken
P. van Blijswijk, als permanent diaken verbonden aan de Paulusparochie te Enschede

Maandkalender november/december 2013
14 november
16 november
20 november
1 december
2 december
5 december
10 december

Dag van de dialoog
Internationale dag van verdraagzaamheid
Internationale dag rechten van het kind.
Wereld Aidsdag
Internationale dag afschaffing van de slavernij
Avond van Sinterklaas
Internationale dag van de rechten van de mens

Agenda: Diaconie/PCI/MOV:
Opgave en informatie bij het secretariaat DKCI
Email info@dkci-utrecht.nl telefoon 06-42952862
www.dkci-utrecht.nl onder vermelding van de activiteit, de locatie en het aantal personen

2014 MOV-Vastenaktie
Een thuis bouwen. De avonden beginnen om 19.45 inloop met koffie/thee: Programma: Een thuis
bouwen van 20.00-22.00 uur . Na opgave krijgen de deelnemers een bevestiging met programma.
De avonden gaan door met minimaal 10 deelnemers.
8 januari 2014 (woensdag) Utrecht, Kerkcentrum Nicolaas/Monica, Boerhaaveplein 199.
9 januari 2014 (donderdag) Doetinchem, kerkcentrum de Wingerd, De Bongerd 4’.
13 januari 2014 (maandag) Heino, Parochiecentrum, Canadastraat 24 ingang paalweg.
16 januari2014 (donderdag) Elst, Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58.
23 januari 2014 (donderdag) Borne, Stephanshof, Grotestraat 207, hoek Stationsstraat Borne.
Aan deze werkbezoeken zijn geen kosten aan verbonden

Diaconale werkbezoeken voorjaar 2014
19 maart woensdag "Ongeziene gezien in Apeldoorn" Gastheer diaken Ronald Dashorst
16 april woensdag Inloophuis de Herberg Westervoort:
winnaar Ariënsprijs Gastvrouw pastoraal werkster Ria Doornbusch.
19 mei maandag ‘Het waaien van de Heilige Geest’ Amersfoort Gastheer Paul van Eck
Aan deze werkbezoeken zijn geen kosten aan verbonden
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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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