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“Iedere vreemdeling die aan onze deur klopt, is een gelegenheid om Jezus
Christus te ontmoeten, die zich vereenzelvigt met de opgenomen of
afgewezen vreemdeling van iedere tijd (vgl. Mat. 25, 35.43).
De Heer vertrouwt aan de moederlijke liefde van de Kerk ieder menselijk
wezen toe dat gedwongen wordt zijn vaderland te verlaten op zoek naar een
betere toekomst.
1 Deze zorg moet concreet tot uitdrukking komen in iedere fase die de
migrant ervaart: vanaf het vertrek voor de reis, vanaf de aankomst tot de
terugkeer. Dit is een grote verantwoordelijkheid die de Kerk wil delen met
alle gelovigen en de mannen en vrouwen van goede wil, die geroepen zijn
met edelmoedigheid, opgewektheid, wijsheid en vooruitziende blik een
antwoord te geven op de talrijke uitdagingen, gesteld door de migraties,
ieder naar eigen mogelijkheden.”
Paus Franciscus in: Boodschap van de Heilige vader Franciscus voor de werelddag van de migrant en
de vluchteling (14 januari 2018) ] >> klik hier voor de hele brief.

We wensen u een liefdevol – caritatief- jaar toe,
Met openheid voor en vertrouwen in de mensen die op onze weg komen.

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

Van de DKCI
Leren aan elkaars ervaringen
Als u dit leest loopt de serie: leren van elkaars ervaringen. Kijk in uw regio wanneer bij
u de avond gehouden wordt. U mag zich ook aansluiten bij een andere regio.

“Nieuwe armoede in de praktijk”. De diaconale werker zal het thema inleiden.
Daarna gaan we er over in gesprek. Na de pauze wisselen we ervaringen en
vragen uit caritas en diaconie uit. De avonden beginnen met inloop om 19.45
uur voor ontmoeting en koffie, het programma start om 20.00 uur, rond 21.00
uur is er tot 21.15 uur ruimte voor een pauze om te netwerken en de sluiting is om 22.00.
Regio Gelderland: Maandagavond 29 januari
Locatie: Inloophuis de Herberg, Dorpstraat 107, 6931 BG Westervoort.
(Locatie Keijenborg vervalt zodat ook West-Gelderland kan meedoen)
regio Overijssel: Dinsdagavond 13 maart.
Locatie: Centraal Secretariaat, Kerkstraat 1, 7412 XM, Deventer.
(Locatie en datum Heino (30 jan.) vervalt, zodat ook Twente mee kan doen)
Besturencursus
Binnenkort ontvangen de PCI-besturen, en de nieuwe bestuursleden, een uitnodiging voor
de besturencursus. In de bijeenkomst, die 2,5 uur duurt, zullen we nader ingaan op de taken
en verantwoordelijkheden van een PCI, op het Algemeen Reglement, over samenwerking
met andere organisaties en over de relatie van de PCI met de bisschop, het aartsbisdom en de DKCI
(Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling). Daarnaast gaan we in op de veranderingen in de parochies en
de toekomstige situaties van de PCI-en.
We geven deze cursus, op verzoek van veel nieuwe leden, vier keer. De cursus is bedoeld voor nieuwe
bestuursleden, maar ‘oude’ bestuursleden die geïnteresseerd zijn mogen vanzelfsprekend meedoen.
Hier alvast de data:
Zaterdag 10 maart van 10.00 – 12.30 Soest.
dinsdag 27 maart van 19.30 – 22.00 uur. Soest.
Donderdag 15 maart van 19.30 – 22.00 uur, Deventer
Zaterdag 24 maart Deventer van 10.00 – 12.30 te Deventer

Scholing voor de DKCI – diaconale werkers
Uit het tevredenheidsonderzoek, dat u in het najaar ontving, kwamen twee belangrijke
vragen naar voren: Hoe kan de PCI en de diaconie in de parochie in de toekomst
functioneren? en Kunnen wij meer informatie ontvangen over armoede?

Met beide vragen zijn we als team aan de slag gegaan. Rond de eerste vragen willen we nadenken over
de vraag op welke wijze de verschillende spelers in het parochiële veld, op het gebied van caritas en
diaconie, kunnen samenwerken. In veel parochies zijn de diaconale profielhouders verdwenen en ligt
de verantwoordelijkheid voor diaconie bij pastoraal team en vrijwilligers. Hoe werken caritas en
diaconie samen? Hoe kunnen we als diaconale werkers ondersteunen, ook met het oog op de
toekomst. Daarover hoort u de komende maanden meer.
Voor de tweede vraag laten we onszelf bijscholen. Op 24 januari hadden we een
studiebijeenkomst met Roeland van Geuns. Hij werkt als lector bij de Hogeschool van
Amsterdam. Wij wilden onze actuele kennis op het gebied van armoede bijspijkeren,
om u zodoende te kunnen ondersteunen. We wijzen u bij deze op informatie die u op
de website van de Hogeschool van Amsterdam kunt vinden. >>klik hier

OpTocht
In 2018 zullen we vanuit de DKCI een serie schrijven over de verschillende benaderingen van armen
die religieuze personen, organisaties, bewegingen en ordes en congregaties volgen. Centraal thema is
‘’armen ontmoeten’. In het eerste nummer van 2018 verscheen een inleiding op het thema. >>klik hier
voor het artikel

Links naar Facebook
Ria Doornbusch, pastoraal werkster van de samenwerkende parochies
HH. Jacobus en Johannes, De Goede Herder en H. Geest, organiseert
door en voor de parochie diaconale werkbezoeken. Zij bericht daarover op
facebook. >>lees hier verder

Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie
Nieuws en goede voorbeelden
Kerk op het Platteland: Inloophuizen.
In de stad zijn inloophuizen een vertrouwd beeld. Maar op het platteland waren
ze zeldzaam. Echter, na Deventer, Olst, Wijhe, Westervoort, Ulft , Neede en
Lievelde, komt harry Scharrenborg ze er nu ook een tegen in Zieuwent. Een dorp
met ongeveer 2000 inwoners met een eigen inloophuis. Iedere maandagmorgen
open met telkens ongeveer 25 bezoekers. De PCI van Ziewent blijkt er achter te
zitten. Harry wordt van harte uitgenodigd voor maandagmorgen 12 februari.
Weer eens wat anders dan Carnaval. Wordt vervolgd.

Kerstpakkettenactie 2017- Maria Laetitia In de vorige
nieuwsbrief kondigden we de kerstpakkettenactie aan van de
parochie Maria Laetitia.
Nu ligt die al weer ver achter ons en is de opbrengst te
melden. In totaal werden er 400 pakketten

gevuld, gemaakt en bezorgd. Omdat er door het team, parochianen en de buurtcoaches 420
huishoudens waren aangemeld, ontstond er een tekort van 20 pakketten. Gelukkig bracht een
oliebollenactie € 1000,- op. Dat geld is verdeeld over die 20 adressen. Blij geloven….

Ruimte voor Anders Zijn Oost-Gelderland wordt zelfstandig:
Het gespreks-maatjesproject, Ruimte voor Anders Zijn, voor mensen met
een psychiatrische achtergrond, in Oost Gelderland, is volop aan het
verzelfstandigen. Toen in 2017 toen provinciale
subsidie voor het project stopte, is de weg gevonden naar de gemeenten
in de Achterhoek. Op de begroting van ongeveer €15.000 per jaar, kwam
in 2017 al €9000,- binnen van de burgerlijke gemeenten. De PCI-en van de Achterhoek waren nog eens
goed voor € 4250,- en het Steunfonds Katholiek Gelderland Oost (SKGO) doneerde €1080. In 2018
wordt er een Stichting gevormd en worden bestuursleden aangezocht. De verwachting is dat het
project in 2019 financieel geheel zelfstandig is. Overigens kostte het proces van verzelfstandiging,
vooral gedaan door een stuurgroep en Suzanna Louwerse van Stichting de Kim, meer dan 240 uur. In
dit project bezoeken ruim 50 getrainde vrijwilligers met enige regelmaat ongeveer 70 mensen met een
psychiatrische achtergrond om met hen te spreken over levens-, geloofs- en zinvragen. Harry
Scharrenborg werkt er aan mee.
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Dat
werkgroepen PCI ter ziele gaan, of 2 werkgroepen samen één werkgroep
worden, dat is in deze tijd niet zo bijzonder. Dat er een nieuwe bij komt is
dat wel. Dat is in Gaanderen het geval. Bij het 100 jarig bestaan van de
locatie H. Martinus werd € 2600,- bijeen gebracht. De feestcommissie zocht er een goede bestemming
voor. Een juf van de lokale school had en kende die wel. Via leerlingen op school hoorde ze over veel
gezinnen met jonge kinderen die aan van alles tekort hadden. Samen met 2 leden van de
feestcommissie vormde ze een groepje en deelden rijkelijk uit. Bij die activiteit hoorden ze van ouderen
die redelijk in isolement zitten en altijd alleen moeten eten. Intussen zijn er 7 maaltijden geweest waar
telkens 14 gasten kunnen eten en heeft het goede voorbeeld navolging gekregen. In het Gaanderhuus
wordt nu wekelijks een maaltijd aangeboden voor deze groep voor € 5,- Toen de laatste Kerstcollecte
in 2017 in Gaanderen €702,- opleverde voor de caritas, heeft het groepje zich omgedoopt in werkgroep
PCI en bezint ze zich op een derde activiteit rond moederdag. En niet alleen in Gaanderen is er een
nieuwe werkgroep, ook in Joppe (parochie 12 Apostelen) komt er iets in beweging.

Vertrek van een ‘icoon’
Na vertrek uit M.O.V en P.C.I. nam op maandagmiddag
22 januari in de parochie Maria Laetitia in Ulft e.o. het
Parochieel Diaconaal Beraad afscheid van Walter
Rovers. (rechts op de foto) Een diaconale “icoon”
werd hij genoemd. Gebak, bloemen en vele mooie
woorden vielen hem ten deel. Het vertrek volgt een
beetje uit zijn leeftijd, want met 79 jaar en de
combinatie diaconie kan je heel lang jong blijven.
Jarenlang was hij de voorzitter van het beraad en verbond hij het diaconale werk met de liturgie. Deze
taak wordt nu overgenomen door diaken Cor Peters (links op de foto) Echter, de icoon wordt slechts
iets kleiner want zo blijft hij nog de voorzitter van WORLD (Werkoverleg Overheid Religies en
Levensbeschouwingen Doetinchem), betrokken bij het Diaconaal Platform Doetinchem, de
gemeentelijke Sociale Raad en de Stichting Ontmoetinchem en samenwerken met de
Vrijwilligerscentrale, Het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) en de Stichting Present.

Laudato Si: oproep tot zorg om de aarde
Lezing: Pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam)
In zijn encycliek Laudato Sí deelt paus Franciscus de warme zorg voor
Gods schepping. Zowel vanuit de wetenschap als vanuit het geloof
wordt gekeken naar wat belangrijk is, zodat ook in de toekomst de
aarde als ons gemeenschappelijk huis een goed thuis kan zijn. Paus
Franciscus nodigt ons uit om de aarde te bekijken als Gods geschenk
aan ons, om in dankbaarheid van te leven en om van te genieten en als een sacrament van God-metons mensen. Geraakt door deze encycliek wil pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam) ons
laten delen in de inspirerende kanten van het pauselijk schrijven alsmede van de eenvoudige
praktische handreikingen waarin we kunnen genieten en zorg kunnen dragen voor de
schepping. dinsdag 20 februari, 19.30 uur, Klooster Franciscanessen, Huize Elisabeth, Gravenallee 11,
Denekamp. Kosten: € 7,50 ( inclusief koffie/thee)
Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541 - 353551

Utrecht -

Op woensdag 21 februari, een maand voor de
gemeenteraadsverkiezingen, gaat de diaconie met de lokale politieke
partijen in gesprek over wonen in Utrecht. In het debat krijgen de politieke
partijen vragen over wat hun plannen zijn met betrekking tot wonen in
Utrecht. Het gaat dan speciaal om mensen voor wie het moeilijk is om een
huis te krijgen, mensen die op straat leven en mensen die in opvangcentra
slapen. De Toevlucht, het Straatpastoraat en de Armoedecoalitie leiden de deelthema’s in.
Verschillende politieke partijen doen mee: PvdA, Stadsbelang Utrecht, D66, Partij voor de Dieren, CDA,
GroenLinks, ChristenUnie, DENK, SP en VVD. Woensdag 21 februari in de Wijkplaats, Johannes
Camphuysstraat 101 in Utrecht en begint om 20.00 uur. Opgave tot 15 februari via info@diaconieutrecht-helpt.nl

Utrecht – 1 samenwerkende personele unie caritas. Per 1 januari 2018 vormen de PCI-en
van de St. Ludgerus-, de St. Martinus- en de Salvatorparochie 1 personele Unie. Er is een
nieuw bestuur gevormd van 5 mensen, die stadsbreed aan de slag gaan (en al zijn!). Wordt
zeker vervolgd.

Utrecht – El Roi
In Utrecht werken vrouwen in de prostitutie, op de tippelzone, in clubs en achter
het raam. Een groot deel van hen ziet zichzelf hiertoe gedwongen door mensen die
hen uitbuiten of doordat zij zich zien gedwongen door hun situatie. Voor deze
vrouwen was tot voor kort in Utrecht geen pastorale hulp beschikbaar. Stichting El
Roi (Hebreeuws voor ‘God die ziet’) wil niet toekijken of wegkijken, maar omzien
naar deze vrouwen. De stichting bestaat uit een groep vrijwilligers uit verschillende kerken in Utrecht
die wil omzien naar deze kwetsbare vrouwen. Tot aan de realisatie van het Nieuwe Zandpad – een
nieuwe prostitutiezone in onze stad – bezoeken de hiervoor getrainde vrijwilligers voornamelijk clubs
en organiseren we activiteiten voor de vrouwen. Als de nieuwe zone opent, zal El Roi ook een
huiskamer openen in de omgeving van het Zandpad. Zie ook: www.elroi.nl

Diaconale prijs 2017. Op 9 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
Raad van Kerken in Arnhem werden de winnaars van de Diaconale Prijs 2017
bekend gemaakt. De maandagse eetgroep met Jos Verhagen, van de
Eusebiusparochie, heeft de derde prijs gewonnen, een bedrag van € 500,00
samen met het ontmoetingsproject GGZ in de Emmauskapel in Arnhem Zuid.

Mondiaal nieuws: Missiesecretariaat /werelddiaconaat.

40 dagen Challenge Onder het motto: ‘Even minderen. Voor
een ander’ bepaal je zélf de invulling van jouw 40 Dagen
Challenge. Inmiddels is de website gereed en kan iedereen zijn of
haar eigen 'challenge' aanmaken. Klik hier om naar de website te
gaan en ga ook de uitdaging aan.

Landelijk nieuws
Religieuzenprijs Het Bestuur van de KNR heeft besloten de Religieuzenprijs
2018, toe te kennen aan een project of initiatief voor en/of door jongeren
waarbij jongeren (tot 35 jaar) de bewogenheid om te werken aan een betere
wereld kunnen ontdekken en/of vorm geven. De Religieuzenprijs wordt in
principe elke twee jaar uitgereikt door de KNR aan een project waarin
religieuzen zich herkennen vanwege de inzet en bezieling voor mensen in de
marge, in de zorg of andere terreinen waarop de religieuzen zelf werkzaam
waren en nog altijd zijn. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van € 5.000,--. Met
deze prijs willen de religieuzen jongeren die zich inzetten voor hun idealen in het zonnetje zetten
en stimuleren. Meer informatie: bureau KNR. Tel: 073 6921313, e-mail: e.opthoog@knr.nl

Er is een praktische handreiking geschreven over
kerken en armoede:

Vluchtelingen De Rooms-Katholieke Kerk viert op zondag 14 januari
de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. Op deze dag vraagt
paus Franciscus om migranten en vluchtelingen op te nemen, te
beschermen, te steunen en te laten integreren. Daarbij doet hij een
beroep op de wereldleiders. Deze mondiale oproep is ook relevant
voor de Nederlandse politiek. Daarom schreven diverse katholieke
maatschappelijke organisaties een open brief aan Tweede Kamer en
kabinet. In deze brief doen deze kerkelijke en maatschappelijke organisaties een appel op de regering
en het parlement. De organisaties roepen op haast te maken met een humaan migratie- en
ontwikkelingsbeleid, waarbij de bescherming van de rechten en de menswaardigheid van elke
persoon, in het bijzonder de meest kwetsbaren, centraal staan. De open brief is ondertekend door
onder anderen bisschop De Korte van ‘s-Hertogenbosch (bisschopreferent Kerk en Samenleving).
Klik hier om de open brief te lezen.
Klik hier om de hele boodschap van paus Franciscus te lezen.

Op 2 februari wordt het nieuwe handboek diaconiewetenschap gepresenteerd:
Diaconaal doen doordacht.
U kunt zich voor deze presentatie aanmelden bij info@disk-arbeidspastoraat.nl

Leerhuis
De werkers van de DKCI gaan vooral in op de vragen die op lokaal niveau
leven. Gezamenlijk hebben we een cursusaanbod ontwikkeld, van zaken die
in elke PCI en parochie terugkeren.

•
•
•
•
•

•

Zorg en wetgeving: wat is er veranderd in de sociale wetgeving. Wat doet de gemeente? Wat
doet de landelijke overheid? Wat doet de buurtzorg? En wat doet de kerk?
fondswerving – sommige PCI-en zijn rijk, anderen zijn minder draagkrachtig. Er leven wel
goede ideeën. Waar is geld te vinden? Mara fondswerven, hoe doe je dat?
Armoede dichtbij. Het is een steeds terugkerende vraag: waar vinden we in onze omgeving
mensen die arm zijn. De DKCI biedt een korte training aan: waar en hoe kijken we naar armen?
Besturencursus PCI . Het Algemeen Reglement wordt soms lastig gevonden om te lezen. Toch
geeft het de kaders aan waarbinnen een PCI-bestuur werkt. Voor nieuwe en oude
bestuursleden bieden we deze presentatie aan, om uit te leggen en uit te wisselen.
Vrijwilligerscursus. De kerk vergrijst, het aantal mensen wordt minder, maar het werk van
caritas en diaconie lijkt toe te nemen. Waar zijn dan de vrijwilligers te vinden die het werk
willen doen? Er staat een andere vrijwilliger op dan in het verleden. Hoe zorgen we dat zij ons
vinden?
In Godsnaam Omzien naar elkaar Elke parochie kent bezoekgroepen en betrokken vrijwilligers
die het bezoekwerk doen. Deze training, die in Overijssel regelmatig met groot succes gegeven
wordt i.s.m. het KCWO, biedt vaardigheden aan op het gebied van gespreksvoering en
signalering van sociale moeilijkheden.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met
het secretariaat van de DKCI telefoon 06-42952862, email
info@dkci-utrecht.nl of bezoek onze website: www.dkci-utrecht.nl
Met vriendelijke groet,
Trees Versteegen
Teamleider
eindredacteur
t.versteegen@aartsbisdom.nl
Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl
Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
Yvonne Schneider
Secretariaat
info@dkci-utrecht.nl
06-42952862

