Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
Oktober 2013

"Maak mij een instrument van Uw liefde, Laat mij liefde brengen
waar haat is. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, Geloof
aan wie twijfelt, Laat mij licht brengen waar het duister is, En
vreugde waar mensen bedroefd zijn, Heer, help mij’.
Franciscus van Assisi.
Tekst op tafelloper van de adventsactie: De afmetingen zijn 200 cm x 50 cm. Op de loper staat
de tekst van de Heilige Franciscus van Assisi € 15,-

De Ariensprijs 2013
De winnaar is De Herberg in Westervoort
Naast de eer en de waardering mag de Herberg ook € 1.000,-in ontvangst nemen voor hun werk.
De andere projecten die een laureaat en een bedrag van
€ 500,-- in ontvangst mochten nemen zijn:
- Het project Maatschappelijke Stage in Hengelo,
- Het project WORD in Doetinchem
- Het project Preken of praten Montfoort.

lees hier het juryrapport

1

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

PCI WMO map In de laatste versie van deze map, die een must is voor ieder PCI-bestuur/werkgroep,
zijn de laatste veranderingen in de zorg opgenomen. Er is o.a. aandacht voor de inzet van het
‘keukentafelgesprek’. Ook is de themaparagraaf over de AWBZ en het PGB herzien. De map is te
downloaden of in te zien op www.kerkinactie.nl/wmo

PCI

Resultaten armoede onderzoek 2013 . Op 31 oktober worden de resultaten van het
armoedeonderzoek onder diaconieën, PCI-en van de verschillende kerken in Nederland bekend
gemaakt. Deze resultaten zullen in ontvangst worden genomen door de staatssecretaris Jetta
Kleinsma, Arjan Plaisier scriba PKN en Mgr. De Korte.

Eerste diaconale werkbezoek
Gastvrijheid op het Sallandse platteland. Ontvangst op een
platform boven in de ligboxenstal. In een half open kring nemen
pastorale beroepskrachten, bestuurders en geïnteresseerden uit
de regio op hooibalen plaats. Aan de koffie begint het gesprek als
vanzelf. Op de achtergrond voortdurend een rammelend geluid
van hekwerk, de veestapel is hoorbaar onder ons.

Thomas a Kempisparochie Op 17 oktober wordt wereldwijd gevierd dat mensen zich verzetten
tegen armoede en uitsluiting. In de Oosterkerk in Zwolle wordt stil gestaan bij deze dag . Het thema is
‘Delen’ Het programma dat om 17.00 uur begint, bestaat uit samen eten, waaronder verhalen gedeeld
worden en het delen spel gepraktiseerd wordt. Er is aansluitend een wandeling naar het Odeon in
Zwolle waar om 20.30 de première is van het theaterstuk ‘de Omdenkers’ van de Wresinski
Cultuurstichting (ATD vierde wereld).
Geïnteresseerd? Info Harm Kerdijk pastoraal werker 06-49888220 h.kerdijk@ziggo.nl

DiaconAction Een mooi groen T shirt is het gadget voor de jongeren - en vormselgroepen groepen
die opnieuw met DiaconAction aan de slag gaan.
De nieuwe opzet daagt vrijwilligers in het jongerenwerk, jongerengroepen maar ook het team van de
parochie uit om met jeugd en jongeren samen op te trekken en een dag iets te betekenen voor een
ander. Het is bijna altijd een ‘gave’ ervaring.
Informatie bij Ina van de bunt-Koster; bunt@aartsbisdom.nl.
Bestellen bij: info@dkci-utrecht.nl
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Mondiaal nieuws Missiesecretariaat /werelddiaconaat.
info@dkci-utrecht.nl bunt@aartsbisdom.nl

Particuliere Initiatieven (PI’s) Op zaterdag 16 november 2013 organiseert Cordaid in Utrecht een
particuliere Initiatieven Dag. Tijdens deze dag staan Nederlandse particuliere initiatieven in
ontwikkelingslanden centraal. Het doel? Van elkaar leren en samen werken aan bloeiende
gemeenschappen. U kunt zich aanmelden via een email aan PI-Dag2013@cordaid.nl o.v.v. uw naam,
uw particulier initiatief, emailadres en de drie workshops die uw voorkeur hebben (2 inhoudelijke en 1
land).

MISSIO: Oktober missiemaand

Speciaal voor nieuwsgierige kinderen. www.missiokids.nl Ga mee en ontdek verre landen,
bijzondere mensen en spannende verhalen. Missio heeft de nieuwe website gelanceerd.
Voor ouders en voor scholen om samen met hun kinderen aan de slag te gaan.
Ook dit jaar is er een leuke kinderkrant.. www.missio.nl

Campagne adventsactie
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. Nieuw is de kerstkaartenactie.
U kunt een kerstgroet sturen naar uw gekozen project via de adventsactie .
Speciale aandacht voor de tafelloper € 15,-- en de zak van sinterklaas € 7,50
duurzame jute producten. Beide producten zijn ook te verkrijgen via info@dkciutrecht.nl

Vastenaktie 9 november startdag Vastenaktie 2014 Sierra Leone
Programma is van 10.30 tot 15.30 .
Welkom vanaf 9.45 in vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9.
(op 10 minuten loopafstand van het station)
Aanmelden via de website www.vastenaktie.nl

Eigen doelen 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. Aanvraagformulieren en een
handleiding zijn te vinden op de site van de Vastenaktie. http://plaza.vastenaktie.nl/meld-uw-eigenproject-adoptieproject-aan-voor-15-oktober/
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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.

Landelijke Ariëns-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 zijne eminentie W.J. kardinaal Eijk, aartsbisschop
van Utrecht, zeereerwaarde heer A.G.M. Monninkhof, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie
van Enschede, en weleerwaarde heer P. van Blijswijk, als permanent diaken verbonden aan de
Paulusparochie te Enschede

2 november Vluchtelingen
Vrijwilligers werkzaam met vluchtelingen zijn welkom op de jaarlijkse werkdag voor vluchtelingenwerk.
De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 2 november 2013, 10.00 tot 15.30 uur in de Bergkerk in
Amersfoort. Actuele ontwikkelingen in het vreemdelingenbeleid en de activiteiten vanuit de kerken
kunnen met elkaar worden gedeeld. Een vertegenwoordiger vanuit de ACVZ zal een inleiding houden,
er zijn workshops en een debat met kerkleiders. Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl

Diaconale Jaar kalender: oktober/november
16 oktober
17 oktober
24 oktober
10 november
14 november

Wereldvoedseldag
Wereld Armoede Dag (eliminatie)
Dag van de Verenigde naties
Dag van de Mantelzorg, thema 2013 ‘Yes, we care’.
Dag van de dialoog

Agenda Diaconie / PCI / MOV
Leeravond werkgroep PCI regio Oost-Gelderland
“hete hangijzers in het PCI werk”
Maandag 14 oktober 2013
Locatie: Kerkcentrum de Wingerd Doetinchem.

Diaconale werkbezoeken voorjaar 2014
"Ongeziene gezien in Apeldoorn"
Woensdag 19 maart 2014 Gastheer diaken Ronald Dashorst
Programma: 10.30 15.00 uur
Locatie: De Herberg, Deventerstraat 40,7311 LW Apeldoorn

Veelkleurige nabijheid in Inloophuis de Herberg Westervoort
Winnaar van de Ariënsprijs 2013
Woensdag 16 april 2014 Gastvrouw pastoraal werkster Ria Doornbusch.
Programma van 10.30 uur tot 13.00 uur
Locatie: Inloophuis de Herberg; Dorpstraat 107 Westervoort.
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‘Het waaien van de Heilige Geest’ Amersfoort
Maandag 19 mei 2014 Gastheer Paul van Eck
Programma: 10.30 uur – 14.30 uur
Locatie: Mozartweg 54, 3816 LT Amersfoort
Opgave en informatie bij het secretariaat DKCI
Email info@dkci-utrecht.nl telefoon 06-42952862
www.dkci-utrecht.nl Aan deze werkbezoeken zijn geen kosten aan verbonden

Reminder
9 november: Startdag Vastenaktie 2014

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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