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Psalm 104: naar  vers 24 
“ Hoe veelzijdig is wat u doet, o Heer, alles hebt U met wijsheid gemaakt:  de aarde is vervuld van Uw 

kunstenaarschap” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WELKOM 
 

Zaterdagochtend  4 oktober 2014 
(H)  Franciscus een duurzame uitdaging. 

m.m.v. Christiaan Hogenhuis (OIKOS) 
Locatie Pastorie   Hoogland/Amersfoort:    
voor iedereen met hart voor de naaste!  

Geeft u op voor 2 oktober. info@dkci-utrecht.nl  
Voor het programma >klik hier 

 
 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 
September 2014 

http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2014/09/Opening-leerhuisseizoen-4-oktober-2014.pdf
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl www.dkci-utrecht.nl  
 

 
 

 
 

DKCI  Fondsenwerven, wat komt er  bij kijken om succesvol zijn? Op  zaterdagochtend  29 
november kunt u  ervaring op doen. 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  

 

Uit de parochies 

 
Emmausparochie / Egidiusgemeenschap Apeldoorn  

Saint’Egidio Apeldoorn wint de Apeldoorn Trofee 2014. 
In een spannende strijd om de Apeldoorn Trofee, met prachtige 
vrijwilligersprojecten in Apeldoorn, heeft de Franciscustafel van de 
gemeenschap van Sant’Egidio de eerste prijs gekregen. Wethouder 
Paul Blokhuis maakte de winnaar bekend en sprak zijn waardering uit 
voor de grote inzet en de mooie initiatieven. Hij sprak ook zijn 
bewondering uit voor onze paus Franciscus naar wie de Tafel is 
vernoemd.  
 
Sant’Egidio Nederland heeft een nieuwe website 
http://www.santegidio.nl/ 
 
 

 

St Paulus Parochie Diaconale aanwezigheid waarborgen in de Locatie Caecilia te Neede. Hier wordt 

gewerkt aan een oecumenisch diaconale ruimte. Het wordt een veilige plek om op verhaal te komen. 

Zonder consequenties naar burgerlijke instanties of overheid of al te 
nieuwsgierige oren. 
 

H. Lebuinius parochie 
ATD Vierde wereld in Wijhe . ’t Zwervel  40 jaar
 
"Op 20 september heeft ’t Zwervel gevierd dat deze boerderij 40 jaar lang een 
gastvrije plek  is en blijft. Een plek waar met de allerarmsten, door de vierde 
wereld beweging inhoud wordt gegeven aan de strijd voor de waardigheid van 
álle mensen. 
 
 

H. Geest parochie: Dag van de dialoog in Goor 
Pastoraal werkster Christianne Saris meldt: “’Ben net terug van de vergadering met de werkgroep De Dag 
van de Dialoog. Een leuke en gevarieerde groep mensen die voor de vierde keer de Dag van de Dialoog in 
Goor organiseert . Mensen van allerlei culturen en achtergronden gaan met elkaar in gesprek tijdens een 
eenvoudige maaltijd. Het thema is dit jaar: " samenleven geef je door."  Zo hopen we bruggen te slaan 
naar elkaar en het leven met elkaar te vieren! Alle mensen in Goor en omgeving: van harte welkom op 13 
november! 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/
http://www.santegidio.nl/
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Parochie H. Drie-eenheid: Communicatie gefuseerde Sociale Dienst en de PCI/diaconieën 
wordt hersteld. In het Lekstroomgebied (Houten, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik) zijn de 
Sociale Diensten gefuseerd en gevestigd in het Stadshuis van Nieuwegein. De organisatie werd vanuit de 

kerken een ondoordringbaar fort.  Na een klacht bij de gemeente kwam het 
besef van  een  wederzijds belang.  De kerken krijgen per gemeente een 
contactpersoon, die uitzoekt wie de casemanager is.  Aan de cliënt wordt  
gevraagd of men het goed vindt dat men met een kerk overlegd. Ook wil 
men een beroep op een kerk doen als men ziet dat iemand in een 
schrijnende situatie zit, terwijl men maar beperkt zelf iets kan doen. Info: 
h.oldenhof@3eenheidparochie.nl 

 
 

Parochie Lumen Christi: Een filmavond, de balans in schuld en vergeving - Troubled water 
De film wordt 9 oktober 19.30 uur vertoond in de filmzaal van het Kulturhus, Oranjestraat 21 in 
Denekamp. Vanaf 19.00 uur  welkom voor de koffie.   

Opnieuw in actie voor de Voedselbank. De zeven kerken van Lumen Christi  hebben weer de 
halfjaarlijkse inzameling gehouden van houdbaar voedsel.  De opbrengst  is bestemd voor de 
Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal. Vanuit deze voedselbank worden eveneens mensen 
binnen de parochiegrenzen voorzien. Info: Leo Ros:  l.ros@lumenchristi.nl. 
 

Project “Ruimte voor Anders Zijn.” 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat m.n. mensen met psychische  klachten of een psychiatrische 
ziekte een grotere kans op eenzaamheid hebben dan b.v. ouderen en mensen zonder werk. 
En er is al bijna helemaal geen mogelijkheid om met iemand over de diepere en trage  levens-, geloofs- en 
zinvragen te praten. Daarom is door het Maatschappelijk Activeringswerk in ons bisdom al sinds een jaar 
of 5 het project “Ruimte voor Anders Zijn “ ingericht. Op een 9-tal plaatsen  is dit project inmiddels actief. 
In de Achterhoek, op de Veluwe, maar ook in plaatsen als Ede, Nieuwegein, Zeist, Nijmegen, Tiel, Almere 
en Zwolle. Het doel is overal hetzelfde. De vormgeving niet. In de Achterhoek en de Veluwe wordt er 
vooral gewerkt met bezoekmaatjes die met mensen een goed gesprek houden.  
Zeist en Ede kennen een ontmoeting in café vorm en in Tiel is er twee maal per jaar een activiteit. Info: 
www.ruimtevooranderszijn.nl   of bij  scharrenborg@aartsbisdom.nl 

 
 

 
Mondiaal nieuws  Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 

info@dkci-utrecht.nl   bunt@aartsbisdom.nl 

 
 
 

Missio: Wereldmissiemaand 2014  Myanmar De vlam van het 
geloof doorgeven 
In de Wereldmissiemaand (oktober) besteedt MISSIO dit jaar speciale 
aandacht aan de katholieke gelovigen in Myanmar (Birma). Kijk voor de 
belangrijkste informatie en materialen op de website www.missio.nl  let 
ook een op de kinderwebsite: www.missiokids.nl  
 

 
Adventsactie 2014 Campagnebeeld 2014  
Elk jaar staat er binnen de Adventsactie afhankelijke van het thema een 
bepaald beeld centraal. Dit jaar staat in het teken "Het Licht van 
Kerstmis".  Kijk op www.adventsactie.nl  tevens bij materialen. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bamutiliteitsbouw.nl/sites/default/files/domain-101/styles/slideshow_big/public/slideshow/nieuwegein_mg_2666-101-13800310232128101630.jpg?itok%3DNVbn5jOl&imgrefurl=http://www.bamutiliteitsbouw.nl/projecten/nieuwbouw-stadshuis-nieuwegein&h=667&w=1000&tbnid=JVA8uZFVUl_b4M:&zoom=1&docid=RLuD63qHLDuQ7M&hl=nl&ei=B4kaVLzrKITXOfaFgZAK&tbm=isch&ved=0CC0QMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=1888&page=2&start=12&ndsp=15
mailto:h.oldenhof@3eenheidparochie.nl
http://www.ruimtevooranderszijn.nl/
mailto:scharrenborg@aartsbisdom.nl
mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:bunt@aartsbisdom.nl
http://www.missio.nl/
http://www.missiokids.nl/
http://www.adventsactie.nl/
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8 november Inspiratie dag Sri Lanka in Utrecht opnieuw in het Vergadercentrum 
Domstad te Utrecht. www.vastenaktie.nl   >Lees meer over het programma 

 
 

Leerhuis voor Caritas en Diaconie.  
Opgave en informatie Leerhuis voor Caritas en Diaconie: 
bij het secretariaat DKCI  Yvonne Schneider. Email info@dkci-utrecht.nl.  onder 
vermelding van de activiteit, de locatie en het aantal personen. 
 
Ook kunt u zich aanmelden via het webformulier op onze website www.dkci-utrecht.nl  
 

 

Najaarsprogramma 2014 

In het leerhuis Caritas en Diaconie biedt de diaconale dienstverlening in het najaar van 2014 opnieuw een 
toerustingsaanbod aan dat erop gericht is om deskundigheid en spiritualiteit op het terrein van de 
diaconie, lokaal en wereldwijd te versterken.  o.a. 
 
* 7, 14, 20 oktober: Leren door Ervaren op drie verschillende locaties in het bisdom.. 

* 2 oktober: Sociale traditie en kerkopbouw in Doetinchem met Fred van Iersel. 

*30/10 & 6/11: 2 middagen  People Planet Profit : psalm 104 in de praktijk van alledag in Hoogland. 
>klik hier voor meer informatie 
 

 

Ter informatie en ter inspiratie 
  

 
Ik geef om jou 
Vanaf 13 september staat de diaconie centraal op een expositie van het museum 
Catharijneconvent in Utrecht. “Ik geef om jou” brengt de geschiedenis van 
naastenliefde in beeld van de Middeleeuwen tot nu. De tentoonstelling laat met 
prachtige kunstwerken en boeiende gebruiksvoorwerpen zien hoe we in Nederland 
door de eeuwen voor onze naasten zorgden. 

 
 

25 sept t/m 4 oktober:  Week tegen eenzaamheid Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. 
In de Week tegen Eenzaamheid pakken we samen eenzaamheid aan.  www.samentegeneenzaamheid.nl  

11 Oktober: GROENEKERKENDAG IN HOUTEN Op zaterdag 11 oktober 2014 organiseren Kerk in Actie 
en Tear opnieuw de GroeneKerkendag. De dag wordt gehouden in de  Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 
DZ Houten.  Info: www.groenekerken.nl 

16 oktober: Wereldvoedseldag  Dé dag om grote voedselvraagstukken aan te pakken. Hoe werken we 
honger de wereld uit, op een duurzame manier? Vragen die ons allemaal bezighouden! Daarom nemen 
we van 1 t/m 15 oktober een energieke aanloop naar Wereldvoedseldag met publieksacties 
www.oneworld.nl/voedseldag 

22 November: Landelijke diaconale dag  (PKN, Kerk in Actie)  Over de veranderende rol van 
diaconieën door alle nieuwe wetgeving. 
 

http://www.vastenaktie.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2014/09/Programma-Startdag-2015.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2014/09/Najaar-2014-Duurzaamheid-people-planet-profit.pdf
http://www.groenekerken.nl/
http://www.oneworld.nl/
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Hebben wij iets met elkaar Deze sociale brief over samenhang en isolement van 
bisschopreferent voor kerk en samenleving  van Mgr. de Korte in samenwerking met LKDB en het 
multilateraal beraad is in deze maand (september)  verschenen. Bij deze brief zitten 
gespreksvragen.  >lees meer 
 
De nieuwe Diaconie & Parochie is verschenen met veel praktische en inhoudelijke informatie 
voor het diaconale veld. Geïnteresseerd in een abonnement (€22,50) vraag een  gratis 
septembernummer aan bij ons secretariaat. info@dkci-utrecht.nl 
 
Kerk in Actie Binnenland heeft bij gelegenheid van de landelijke diakendag  het Magazine 
Armoede in Nederland uitgegeven.  U vindt veel tips en handreikingen hoe om te gaan met 
armoede vanuit diaconale zijde. >klik hier voor meer informatie.  
  

http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2014/09/10-09-2014-Brief-mgr-De-Korte-hebben-wij-iets-met-elkaar-10....pdf
mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.kerkinactie.nl/over-kerk-inactie/onze-themas/armoede-in-nederland
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voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry Scharrenborg 
scharrenborg@aartsbisdom.nl 
06-18581868 
 
Ina van de Bunt-Koster 
eindredacteur 
bunt@aartsbisdom.nl 
06-20345478 en 074-2670406 
 
Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862

Bernanda van den Hengel 
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
06-51289581 
 
Herman Rolfes  
rolfes@aartsbisdom.nl 
06-20345656  
 

Bezoek onze website: 
www.dkci-utrecht.nl 

voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

http://www.dkci-utrecht.nl/

