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Op weg naar Pasen
Zomaar een mens die,
op mijn wens vanuit mijn nood,
hulp aanbood.

Een mens aan God gewijd nam zomaar even tijd
hielp, door met mij op te trekken iets in mijzelf te ontdekken.
Vanuit de verwarring kwam met vernieuwing
God was er en is er nog! God blijft! Dat wist je toch?
Een mens, heel even wilde meebeleven
mijn wel en wee, ging zomaar even mee.
Wees dag aan dag bereid, neem voor jezelf de tijd.
Maak je los, langzaam aan uit de chaos in je bestaan.
Dank Heer, voor open ogen en oren, ogen die zien, oren die horen.
Die zoekend met je aftasten om te vinden, wat jou zo kon belasten.
Geef U Heer mij nu maar aan zelf ook zo’n weg te gaan.
Houd mijn ogen, oren open om bevrijd, zo met een ander op te lopen.
Djoeke
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

DKCI Informatie Tussentijdse ontslagprocedure PCI-bestuurder

In maart kunt u een
schrijven tegemoet zien over de correcte procedure die te volgen is indien een bestuurslid tussentijd
wenst af te treden. Het is van belang om hierbij zorgvuldigheid te betrachten omdat bestuur en
bestuurslid in het geding zijn.

DKCI Herinnering
 PCI: Armoede onderzoek 2013. Vult u de vragenlijst in?
 PCI: De sluitingsdatum voor het financieel/inhoudelijk jaarverslag 2012 is 1 mei.
Opsturen naar DKCI: Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland info: 06-42952862

Parochie & Diaconie
Eucharistisch centrum en diaconie Er een onlosmakelijke band tussen het
vieren van de Eucharistie als het hoogtepunt en bron van kerkelijk- en gelovig
leven en de zichtbare diaconale presentie van plaatselijke
geloofsgemeenschappen in de lokale samenleving rond sociaalmaatschappelijke problemen en het mede oplossen ervan. Het eucharistisch
centrum is hiermee de geëigende plek om gestalte te geven aan deze
onlosmakelijke band tussen de heilige Eucharistie en de diaconie. Het versterkt het
gemeenschapsgevoel, de verbondenheid van de gelovigen binnen de diversiteit in de parochie.
Eenheid en verscheidenheid komen bijeen in het eucharistisch centrum. Samen met de bisdomstaf is
besloten dat de diaconale werkers hieraan in de toekomst extra aandacht zullen besteden. Allereerst
door te inventariseren en daarna te stimuleren en te ondersteunen.

Diocesane Profielhoudersdag diaconie

Donderdag 13 juni in abdij
Koningsoord. Dit jaar staat de werk/ontmoetingsdag in het teken van de
katholieke sociale traditie van onze kerk. De sociale leer en het denken
hieromtrent zijn in deze tijden van crisis, in zowel de samenleving als binnen de
kerk, een belangrijke inspiratiebron voor het praktisch diaconale handelen in
parochie en PCI. Begeleider van de deze dag is Dr. Fred van Ierssel

DiaconAction 2013 Hoewel het nog lang geen november is, is het
weer tijd om te bedenken op welke wijze er aandacht gegeven kan
worden aan DiaconAction. Als onderdeel van de vormselvoorbereiding
of zomaar als/of met jongeren iets goed doen, iets betekenen voor een
ander. Een bingo, een high tea, spelletjes of een actie voor een kleinschalig ontwikkelingsproject.
Voor ideeën en ondersteuning kunt u terecht bij de diaconale werkers.
Coördinatie bunt@aartsbisdom.nl.
Schuldhulpmaatje Een dubbel gevoel!
In ons bisdom is binnen zes parochies het schuldhulpmaatjesproject van start gegaan.
Twee parochies zijn in de fase van het trainen van vrijwilligers en in 10 parochies wordt bekeken hoe
betekenisvol dit project kan zijn. Het is goed om te zien dat PCI-en parochies hun solidariteit binnen
oecumenische setting gestalte geven door actief te worden voor dit project. Tegelijkertijd is het een
teken aan de wand wat de crisis mensen aandoet. Informatie bij scharrenborg@aartsbisdom.nl
projectbeheerder schuldhulpmaatje
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Parochie activiteiten
LumenGentium Een oecumenisch diaconaal hulpaanbod Dit aanbod van praktische aard wordt
georganiseerd door en voor de mensen uit het gebied van de parochie Lumen Christi en de
protestante kerken van Ootmarsum en Denekamp. Het wil vooral een helpende hand bieden aan
jong of oud, gedaan en gedragen door vrijwilligers.

Emmaus/SantÉgideo Winterbrunch In De Herberg Apeldoorn voor dak- en
thuislozen. Als afsluiting van de winterinloop die de hele winterperiode is
georganiseerd op dinsdag en vrijdagochtend, hebben meer dan dertig mensen
genoten van een heerlijke brunch. Gebakken ei met spek, broodjes door leerlingen
van de praktijkschool gebakken, jus d’orange, eier- en zalmsalade, roomboter, ham en kaas vulden
de tafel. Er kwam iemand helemaal verkleumd binnen die twee dagen niet gegeten had en na de
nodige broodjes en eieren, voldaan achterover ging zitten en zei ‘er kan niet niets meer bij’. Het was
een feest om samen te zijn en tevreden stapten alle gasten weer de deur uit.

Emmaus//SantÉgideo Jaarlijkse gebedsdienst voor de Martelaren Aan het begin van de
lijdensweek. Indrukwekkend hoe vier priester van de Syrisch Orthodoxe kerk en een bisschop van de
Syrisch katholieke kerk hun gebed zongen in het Aramees. Ze zongen voor hun overleden broeders
en zusters in Syrië en hun familie en vrienden die nog wonen in een door deze verschrikkelijke oorlog
verscheurd land. Bisschop Herman Woorts verzorgde de preek. De namen werden genoemd van de
christenen in alle werelddelen van alle tradities die het afgelopen jaar zijn omgekomen als
geloofsgetuigen. We branden kaarsen voor hen en zongen om ontferming in de oude Griekse
woorden van het Kyrië Eleison.

Heilige Pancratius Inzameling oud gereedschap op 6 april. Dit wordt georganiseerd door het
diaconaal beraad met medewerking van alle geloofsgemeenschappen. Zij doen dit in samenwerking
met de stichting “Vraag en aanbod internationaal het gereedschap voor de wereld”. Indien nodig
wordt het gereedschap weer gebruiksklaar gemaakt en verzonden naar ontwikkelingslanden
bestemd voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

H. Geest Midvastenwandeling Zondagmiddag 3 maart wandelden ruim 60 mensen uit de Heilige
Geest Parochie en de protestantse gemeente Delden de midvastenwandeling. Zes jaar geleden
startten de gezamenlijke werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede van de parochie deze wandeling
voor het eerst in Beckum onder leiding van pastor Christianne Saris. Het aantal deelnemers blijft
altijd hoog , ieder jaar gemiddeld 70 deelnemers. Elk jaar werd een andere plaats van de parochie
aangedaan.

Heilige Suitbertus parochie Klaar staan voor een ander
In de Suitbertus hebben 2 enthousiaste jonge mensen het initiatief genomen om een M25 groep op
te starten. Onder het motto: "ben jij ook zo’n iemand die net al wij een voldaan
en wow gevoel krijgen wanneer je anderen kunt helpen” Met een team van jonge
mensen, enthousiastelingen tussen de 15 en dertig jaar willen ze aan de slag om
bv ouderen, zieken en/of hulpbehoevenden te steunen en op te vrolijken. Diaken
en profielhouder Vincent van de Helm is hierbij betrokken. Voor informatie:
diaken.vanderhelm@suitbertusparochie.nl
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Mondiaal nieuws Missiesecretariaat /werelddiaconaat.
info@dkci-utrecht.nl bunt@aartsbisdom.nl

Pinksteractie: 9-19 mei Help de missionaire traditie
voort te zetten Zaterdag 13 april Inspiratie dag: de
Grote Kerk in Den Bosch. Kerkstraat 20, Den Bosch. Start
10.30 uur, Opgave inspiratie dag,, campagnemateriaal als
parochiebladartikel, liturgische suggesties, aanbevelingen collecte en andere informatie, alles is te
vinden op de website www.weeknederlandsemissionaris.nl of bel: 070 -31 36731.

Missio In het blad Kerk Wereldwijd (maart-april) wordt reeds aandacht besteed aan het land
Tanzania, dat in de missiemaand oktober, met de campagne van Missio centraal zal staan. (zie ook
ter informatie en inspiratie)

Adventsactie 2012 Succesvol! Momenteel is er reeds € 549.501,-- binnengekomen. Dit is meer dan
vorig jaar en dit betekent dat alle 9 voorkeursprojecten ondersteund kunnen worden. Een mooi
resultaat van solidariteit en betrokkenheid.

Duurzaamheid en talenten Spel duurzaamheid waar geef jij je talenten aan? Het spel
duurzaamheid biedt mogelijkheden om (alleen of samen met anderen) antwoorden te vinden op
vragen in verband met je inzet voor duurzaamheid. Spel, demo en informatie is te vinden op de
website: www.duurzaamheidentalenten.nl. vragen neem contact op met het missiesecretariaat.

Ter informatie en ter inspiratie
28 april Zondag van de arbeid
Op 1 mei viert de RK-kerk het feest van de H.Jozef, werkman. Liturgische suggesties vindt u in
OndersteBoven nr 1-2013 blz 63. De brochure, het themanummer Flexibel en bezield, kan worden
besteld voor € 2,50 bij het landelijk bureau Disk: info@disk-arbeidspatoraat.nl of tel 073-6128201

De werken van barmhartigheid Aandacht voor een boekje over de zeven
werken van barmhartigheid geschreven door het team van de heilige
Suitbertusparochie. Het boekje verschijnt bij gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van de H. Barbarakerk in Culemborg waarin deze werken in de
gebrandschilderde ramen zijn afgebeeld. Het boekje is te koop onder de titel
‘Werken van barmhartigheid’ voor € 16,95 ISBN-nummer 9789048423613.
Het is te bestellen bij: g.zweers@suitbertusparochie.nl.

Kerk wereldwijd is vernieuwd Missio Wereldwijd heet voortaan Kerk Wereldwijd.
Er wordt meer aandacht besteed aan oecumene, aan orthodoxe en protestantse
christenen. Dat gebeurt in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor
Oecumene Athanasius en Willibrord. Als u het blad nog niet kent? Vraag dan
vrijblijvend een gratis proefnummer aan of neem meteen een abonnement. Voor
slechts € 10,-- per jaar (bij automatische incasso) krijgt u zes nummers van Kerk
Wereldwijd. Zie www.missio.nl
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Goed op weg Goed op weg is een handleiding geschreven voor coördinatoren, voor vier
bijeenkomsten en wil medewerkers van inloophuizen actief na laten denken over de zin en de
waarde van het werk, met elkaar daarover in gesprek brengen zodat zij de zin en de waarde van het
werk zelf beter onder woorden kunnen brengen en beter zicht krijgen op wat in hun vermogen ligt.
Downloaden: www.netwerkdak.nl/goed op weg

Diaconale werkbezoeken Inspiratie op doen op locatie!
Vrijdag 17 mei 2013 Straatpastoraat Amersfoort:
Voor mensen werkzaam (ook als vrijwilliger) of betrokken bij het diaconale werk in de parochie en de
caritas. Aanmelden bij info@dkci-amersfoort.nl

Maandkalender April 2013
7 april:
22 april:
28 april:

Wereldgezondheidsdag
Dag van de aarde
Zondag van de arbeid (zie ter informatie en inspiratie)

Agenda Diaconie/PCI
13 april:
17 mei:
13 juni:
5 oktober:

Inspiratie dag Week Nederlandse Missionaris
Diaconaal werkbezoek Amersfoort
Diocesane profielhoudersdag diaconie abdij Koningsoord Arnhem
Uitreiking Ariënsprijs in de Walburgiskerk te Arnhem

Bezoek onze website:
voor nieuws, ideeën
en praktische informatie
www.dkci-utrecht.nl
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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