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Vasten:   
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft in 1989 in aanvulling op de canons 1251 en 1253 van 
het kerkelijk wetboek het volgende voorgeschreven. "Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag 
dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de 
wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de 
gelovigen wordt overgelaten. Aan de plicht tot vasten in de Veertigdagentijd en tot onthouding op de 
vrijdagen kan worden voldaan, door zich in eten en drinken, in roken of in andere genoegens 
duidelijk te beperken. Het geld, dat hiermee wordt uitgespaard, kan bestemd worden voor de 
naasten die honger lijden. Het is voorts passend, dat men zich in de Veertigdagentijd meer dan 
anders wijdt aan werken van christelijke naastenliefde en met meer toeleg het Woord van God 
leest."  Voor meer informatie en beeldmateriaal  www.rkk.nl 
 

Aanrader: Even tijd voor jezelf  Pelgrimeren in de vastentijd. 

Vasten! Maak je agenda  vrij en wandel mee ten bate van de landelijke 
Vastenaktie op 21,22 en/of 23 maart. 
U wandelt een, twee of drie dagen lang door het schitterende Zuid-Limburgse 
landschap. U ontmoet andere wandelaars, bezoekt pelgrimsoorden, een abdij en 
mooie wegkapelletjes. En u kunt in Simpelveld, centraal vertrek- en eindpunt, na 
afloop samen eten en deelnemen aan boeiende avondprogramma’s  
www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht. Henk Erinkveld CssR (redemptorist) 
begeleidt deze pelgrimage.  Zie de folder 

 

  Mondiaal nieuws 

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

Adventsactie 2013 De Adventsactie zoekt nog naar  projectvoorstellen voor de nieuwe campagne 
2013. Belangrijke criteria zijn: draagvlak in de parochie en kerkelijke betrokkenheid in het 
projectland. Informatie ten aanzien van projectvoorwaarden:  bunt@aartsbisdom.nl  
 

Vastenaktie 2013  Het voorbeeld land Honduras met het opvangproject van zuster Valdete staat 
centraal. De vastenperiode is net begonnen en iedereen kan nog zelf in beweging komen.   

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 

Februari 2013 
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Informatie blijft te vinden op de website www.vastenaktie.nl Onder de knop Plaza is al het materiaal 
te downloaden.  Maak een eigen poster, organiseer een koffiestop op de markt, wandel…  
 

Vastenbrief 2013 Nederlandse bisschoppen Pasen in het Jaar van het Geloof  
De vasten als een periode die ons helpt om in onze tijd en in onze omstandigheden onze identiteit als 
Christenen en ons geloof te verhelderen. “Wij hopen dat deze vasten ons allen toe leidt naar ‘de 
poort van het geloof’ en dat wij allen in de hernieuwing van onze doopbeloften die vertrouwelijke 
omgang mogen vinden met God Vader-Zoon-Heilige Geest die ons verdiept en verbindt.” Lees in 
bijlage. 
 

Inspiratiedag Week Nederlandse Missionaris 
help de missionaire traditie voort te zetten   
Zaterdag 13 april 2013 in de Grote Kerk in Den Bosch. 
Kerkstraat 20, Den Bosch.  Start 10.30 uur.  

Programma met bijdrages van Agnes Jongerius, missionaris Pater Jan Heuft (Algerije) en missionair 
werker Pritha Belle (Columbia). Deze ochtend wordt afgesloten met lunch en ontmoeting.  
Opgave: www.weeknederlandsemissionaris.nl  of bel: 070 -31 36731 
 

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

 
Agenda toerusting PCI -  Diaconie  in de parochie 
Bestemd voor leden van bestuur en werkgroepen van PCI-en professionals, diakens. 
Geïnteresseerden zijn welkom. 
 
Programma   
Hoe om te gaan met hulpvragen. Wat is voor de overheid, wat is voor de parochie/PCI 
 

   4   maart 2013  Parochiecentrum Heino  Canadastraat 26, Ingang Paalweg   Heino. 
  “De organisatie van het PCI-werk” 

 11  maart 2013   St. Jan’s Gebouw, Kerkstraat 1,Wierden. 
  “De hete hangijzers uit de praktijk van het PCI-werk” 

 
De avonden beginnen om 19.45 uur met inloop en koffie, het  programma start om 20.00 uur en we 
eindigen stipt om 22.00 uur. De gespreksleider voor deze avonden is diocesaan werker Harry 
Scharrenborg. 
Opgave gewenst : bij Yvonne Schneider   info@dkci-utrecht.nl 
 
De geplande toerustingsavond voor 27 maart:  De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58,   Elst wordt 
verplaatst naar het najaar 2013. 
 

PCI  Armoede onderzoek 2013 
Een dringend verzoek aan alle PCI-en, bestuur en werkgroepen om de enquête in te 
vullen. Mocht u het materiaal niet ontvangen hebben wilt u dan contact opnemen met 
het secretariaat van de DKCI e: info@dkci-utrecht.nl – t: 06-42952862 
 
Walburgis lezing in Arnhem   Geert Rozema pastoraal werker buurtpastoraat St. Marten/Klarendal 
verzorgde op 20 februari de  Walburguslezing in Arnhem. In zijn verhaal neemt hij de toehoorders 
mee in zijn werk  in de wijken Klarendal/SintMarten en Spoorhoek. Het licht een tipje van de sluier 
van hoe samenwerking met collega’s, ketenpartners, vrijwilligers en wijkbewoners er uit ziet. 
Lees het hele verhaal. 
 

http://www.vastenaktie.nl/
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Parochie H. Drie-eenheid Hans Oldenhof e.a. “Preken of praten, zoeken naar 
balans. Opvoeden vanuit katholieke bronnen”. Het boekje is een product een 
zoektocht van geïnteresseerde ouders hoe ze willen omgaan met hun 
kinderen. De nadruk komt te liggen op waardenoverdracht o.a. de deugden –
en de sociale leer van de kerk en op de eigen mogelijkheden die ouders 
hebben als ze putten uit de katholieke traditie. Eigenlijk gaat het over 
katholieke levenskunst. Het boekje telt 52 bladzijden en bevat 
gespreksvragen bij elk hoofdstuk. Het kost € 7,95. Ook boeiend voor 
vrijwilligers die met jongeren aan de slag zijn ook vanuit diaconaal 

perspectief. Een aanrader.   Info:  h.oldenhof@3eenheidparochie.nl; ook te 
bestellen bij  bol.com.  
 
Vasten /wandelen in de parochie H. Geest parochie  3 maart  Midvastenwandeling 2013. Om 14.30  
start  de      wandeling van ongeveer 7 kilometer in Beckum. De middag wordt afgesloten met een 
solidariteitsmaaltijd. Informatie www.heiligegeestparochie.nl (nieuws) 

 
Z. Titusbrandsma parochie De Jaar-themagroep van de Z. Titus Brandsma parochie 
organiseert op 10 maart de jaarlijkse Midvastenwandeling. De wandeling begint en 
eindigt dit jaar bij de St. Antonius van Padua, Stationsweg 112, 6711 PZ in Ede.  
De kerk ligt op 350 m afstand van het station Ede-Wageningen.  

 De wandeling start om    12.45 uur.  
 
 

St.Martinusparochie Utrecht Pelgrimswandeling naar de Stille Omgang op 16 maart 2013,  45 km. 
Op zaterdag 16 maart 2013 wordt er voor de 14de keer een pelgrimswandeling georganiseerd via het 
landelijk gebied tussen Utrecht en Amsterdam naar Amsterdam. Info  www.St.Martinusutrecht.nl   
 
Parochie De goede Herder Op Radio Oost in het programma Hoogtij konden twee leden van de MOV 
groep Hengelo ,  Annie Nijhuis en Ria van Bemmel  uitvoerig ingaan op het thema en het themaland 
Honduras van de vastenaktie campagne.  Ook was er aandacht voor de plaatselijke  programma 
activiteiten.  Een idee voor PR? 
 
Parochie St Maarten In oecumenisch verband gaan de kerken in Doorn met elkaar op weg in de 
Veertigdagentijd. De beproefde  formule - op 6 woensdagavonden-  is kort en krachtig.  
Van 17.45-19.45 een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en nagesprek met elkaar en  afsluitend  een 
avondgebed. Dit jaar rond  staan de zogenaamde Ik ben-lezingen uit het Johannes evangelie, 
centraal.  De serie begint meet de gezamenlijke viering van Aswoensdag op woensdag 13 februari  in 
de katholieke St. Martinus  kerk in Doorn. Info: www.raadvankerken.nl  bewust op weg naar Pasen.   
 

H. Lebuinus parochie  Eerste vredesvlucht uit de herberg van Ars. 
Zaterdagmiddag 2 februari  lieten de aanwezigen van de Herberg van Ars-viering 
de keramische  Vredesduif vliegen. De Vredesduif vloog deze eerste keer voor 
Mr. Mouaz al-Khabit. Hij is de gekozen voorzitter van de Internationaal erkende 
Syrische Nationale Coalitie en onderhandelt over vrede in Syrië. 
  

http://www.heiligegeestparochie.nl/
http://www.raadvankerken.nl/
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  Ter informatie en ter inspiratie 
 

Uitnodiging voor het gebed voor de martelaren 

25 maart, 19.00 uur in de Mariakerk aan de Stationsstraat 13 Apeldoorn. 
De Egidius gemeenschap  in Apeldoorn nodigt u uit. Het is mooi om de Goede Week te beginnen met 
deze gezamenlijke oecumenische gebedsdienst.  Het belooft opnieuw een zeer indrukwekkende 
dienst te worden waarin de namen gelezen zullen worden van de christenen in de wereld die recent 
voor hun geloof hun leven hebben gegeven.  Het is een gebed uit solidariteit met alle christenen die 
leven in de verdrukking en vervolgt worden voor hun geloof. Naast Mgr. H. Woorst, hulpbisschop van 
het Aartsbisdom Utrecht zijn er hoogwaardigheidsbekleders van o.a. de Russisch orthodoxe kerk, de 
Syrisch Orthodoxe kerk, de Servisch orthodoxe kerk, de oud katholieke kerk en de  Koptische 
kerk  uitgenodigd. Info Pastor Ronald Dashorst, e-mail: r.dashorst@rkapeldoorn.nl Tel: 06-16912727.   
Lees de uitnodiging. 
 
Arbeidspastoraat DISK/LKDB/Oecumenische studiekring  Flexibel en bezield 
19 maart Voorjaarsconferentie in Zalencentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht. 
Een bijeenkomst over het jaarthema rond de uitgave Ondersteboven nr.  1-13. 
Aanmelden in verband met catering is nodig - per email: info@disk-arbeidspastoraat.nl Kosten € 20,--   
 
Seniorenpastoraat Utrecht en Stichting De KIM ‘Erbij blijven’  
Woensdag 13 maart een symposium voor pastores en vrijwilligers in de parochies en leden van de 
KBO-afdelingen in de provincie Utrecht. Doel het bieden van inspiratie, kennis- en ideeënuitwisseling 
m.b.t. zingevingsactiviteiten met en voor ouderen, naar aanleiding van de enquête die in 2012 is 
gehouden onder parochies en KBO-afdelingen.  
Waar Pauluskerk,  Duitslandstraat 9, 3402 TJ, IJsselstein.  Tijd: 10.00- 15.30 uur.   
Kosten € 15,-- per persoon (inclusief koffie/thee en lunch).  Aanmelden en meer informatie:  
e-mail: bureau@seniorenpastoraatutrecht.nl  telefoon: (06)22 19 19 55 
 
Kan een verlies een krachtbron worden?   
KCWO Inleider Marinus van de Berg 15 maart 2013 13.30 uur tot 17.00 uur in het 
Ontmoetingscentrum,  Spoorstraat 7, 7641 BJ Wierden. We kijken achterom maar ook vooruit: “Hoe 
heeft de aandacht voor rouw en verlies mensen weer kracht en zin gegeven en daarmee bij gedragen 
aan de kwaliteit van (samen) leven?”. Onder leiding van pastor Marinus van den Berg verdiepen we 
de ervaringen die we hebben opgedaan in verschillende activiteiten. Daarmee komen we uit bij onze 
dromen en plannen voor de ondersteuning van mensen met een verlies en ons samen leven. Kosten 
voor deelname zijn € 15,-- voor beroepsmatig geïnteresseerden en € 5,-- voor rouwenden en 
vrijwilligers. Aanmelding bij het KCWO: josewijering@kcwo.nl  Lees de bijlage 
 

       
15/16 maart  Nederland doet …..  

         Een idee voor in de parochie?   
         Doe mee - zoek een klus 
        www.nldoet.nl  
 

 

Diaconale werkbezoeken 
Maandag  25 maart  :West-Betuwe in bedrijf  
Vrijdag 17 mei    :Straatpastoraat Amersfoort 
aanmelden bij  info@dkci-amersfoort.nl   
 

 
 

mailto:r.dashorst@rkapeldoorn.nl
mailto:info@disk-arbeidspastoraat.nl
mailto:bureau@seniorenpastoraatutrecht.nl
mailto:josewijering@kcwo.nl
mailto:info@dkci-amersfoort.nl


5 
 
 

 Uitreiking Ariënsprijs  zaterdag  5 oktober in de Walburgiskerk  te Arnhem 
 

Maandkalender 
1   maart:   Wereldgebedsdag:   www.wereldgebedsdag.nl 
8   maart:   Internationale vrouwendag:  www.internationale-vrouwendag.nl 
13 maart:  Biddag voor gewas en arbeid:  voor liturgie suggesties zie Ondersteboven nr 1 -13  
21 maart:  Internationale dag tegen racisme en discriminatie. 
 
 

 

 
voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jack Steeghs 
steeghs@aartsbisdom.nl 
06-29044624 
 
Harry Scharrenborg 
scharrenborg@aartsbisdom.nl 
06-18581868 
 
Ina van de Bunt-Koster 
eindredacteur 
bunt@aartsbisdom.nl 
06-20345478 en 074-2670406 
 

Bernanda van den Hengel 
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
06-13392024 
 
Herman Rolfes  
rolfes@aartsbisdom.nl 
06-20345656  
 
Secretariaat 
Yvonne Schneider 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
 

Bezoek onze website: 
www.dkci-utrecht.nl 

voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

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

