Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
mei 2018
Van 10 – 13 mei vonden in Münster, Duitsland, de 101e Katholikentage plaats,
Het thema was “Wir suchen Frieden’.
Heer, onze God, wij zoeken vrede:
Voor de wereld en Europa, voor ons land en de maatschappij waarin we leven.
We zoeken vrede met en in Uw schepping
Tussen religies en levensbeschouwingen, in onze kerken en onze gemeenschappen.
We zoeken vrede met elkaar en met onszelf.
We zoeken vrede met en in U.
We zien
onvrede, oorlogen, gevechten,
de uitbuiting van de aarde,
religieus geweld en fanatieke haat.
We ervaren
breuken en crises,
ziekte, leed en dood.
We zien
dat de wereld U vergeten kan
en ervaren toch telkens weer tekens
van Uw nabijheid, van Uw leven en Uw vrede.
We zijn U dankbaar voor allen
die aan een vredige en solidaire wereld meewerken,
die een menswaardige en rechtvaardige toekomst zoeken,
die zich voor een verzoende maatschappij inzetten,
die borg staan voor dialoog tussen de religies.
We zijn U dankbaar voor allen
die ons het geluk van gelukte verhoudingen g=schenken,
die ons hart en ziel vrede geven
die in U geloven, U liefhebben, die van U getuigen,
die ons vertrouwen in U en Uw nabijheid versterken.
Wij zijn U vooral dankbaar,
Dat U ons Uw Zoon Jezus Christus hebt geschonken.
Hij is onze vrede,
Door Hem en met Hem kunnen wij vredesstichters zijn.
Met Hem en met alle biddenden van het volk Israël zeggen wij:
“Wie is de mens, die het leven liefheeft en goede dagen wil zien?
Vermijd het kwade en doe het goede; zoek vrede en jaag het na”.
Laat ons dan mensen worden, die het houden van het leven
En de vrede zoeken. Amen.
(werkvertaling T. Versteegen)
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

Caritas en diaconie in het aartsbisdom
Nieuws vanuit de DKCI
Per 1 augustus 2018 neemt permanent diaken drs. J.H.
(Herman) Rolfes afscheid als diocesaan diaconaal werker,
verbonden aan de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van
het Aartsbisdom Utrecht (DKCI). Met ingang van dezelfde
datum legt hij ook de functie van missiesecretaris van het
Aartsbisdom Utrecht neer.
Herman Rolfes is ruim dertig jaar pastoraal actief geweest in
het Aartsbisdom Utrecht, sinds 1993 als diaken. Wij zijn hem
dankbaar voor zijn inzet en inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de diaconie en caritas in ons
aartsbisdom en zijn inzet voor het missiesecretariaat. In zijn nieuwe functie bij de Gemeente Oss gaat
diaken Rolfes zich als adviseur bezighouden met het Sociaal Domein.
Over de wijze waarop na 1 augustus 2018 in het werkgebied van diaken Rolfes zal worden voorzien in
de begeleiding van parochiële caritasinstellingen en parochies op het terrein van caritas en diaconie
volgen tijdig nadere berichten. Hetzelfde geldt voor de voortgang van het missiesecretariaat.
U ontvangt te zijner tijd ook bericht over de wijze waarop in zijn werkkring van diaken Rolfes afscheid
zal worden genomen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw dr. Trees
Versteegen (t.versteegen@aartsbisdom.nl tel. 06-42952861) of met het secretariaat van de DKCI
(info@dkci-utrecht.nl tel. 06-42952862).

Nieuwe opleidingen i.s.m. Ariensinstituut
Veel parochies zijn druk doende kandidaten te zoeken voor de nieuwe opleiding tot diaconaal
assistent. Deze wordt opnieuw gestart, nu in samenwerking met twee andere opleidingen, tot
catecheet en tot diaken. U ontving hierover eerder een brief van de kardinaal. De stagebegeleiders, de
huidige studenten en de DKCI zijn enthousiast over de opleiding. We willen ook graag in de toekomst
in de parochies de diaconie ondersteunen. Misschien moet ook uw parochie of PCI overwegen
vrijwilligers te zoeken die zich extra willen laten scholen voor het diaconale werk. Mocht u mensen
kennen die geïnteresseerd zijn, laat hen zich dan melden via de DKCI dkci@aartsbisdom.nl Als u
vragen hebt, dan weet u ons te vinden. . >klik hier voor de folder

Bisschop Paride Taban – Deze maand was bisschop
Paride Taban uit Zuid-Soedan in Nederland, waar hij de
Four Freedoms Award ontving, vanwege zijn jarenlange
inzet voor vrede in het door oorlog geteisterde ZuidSoedan. Kardinaal Eijk ontmoette Mgr. Taban en is onder de indruk van zijn vredeswerk. Daarom vraagt
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kardinaal Eijk de parochies in het Aartsbisdom Utrecht om in het weekend van 2 en 3 juni een extra
(deur)collecte te houden, om het werk van Mgr. Taban te steunen. Lees hier de brief van kardinaal Eijk.

Bescherming persoonsgegevens Op 16 mei ontvingen de
PCI-en een brief van dhr. Zuijdwijk, met de laatste stand van
zaken. U leest daarin wat u kunt doen en ook wat u niet hoeft
te doen, omdat dit door de gezamenlijke bisdommen wordt
geregeld. >lees hier de brief

Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie
Nieuws en goede voorbeelden
People, planet, profit en pneuma: Met deze titel organiseerde
de werkgroep Duurzaamheid, Stichting de Kim, Apeldoorns Beraad
van Kerken en de Emmaüsparochie op 18 mei een
themabijeenkomst over duurzaamheid in het licht van Pinksteren.
De liturgische opening werd verzorgt door Ds. Arjan Plaisier,
predikant van de geloofsgemeenschap de Fontein, gevolgd door
een presentatie van Mirjam Schuilenga van Stichting de Kim met de
titel "Duizend bloemen die bloeien". Teun Wolters, voorzitter
werkgroep duurzaamheid gaf een presentatie over geloof duurzaamheid en toekomst, met de titel "De
volgende stap naar een duurzame wereld". Vervolgens gaf diaken Ronald Dashorst een impressie van
"Een duurzaam diaconaal initiatief" over de vele activiteiten van de Gemeenschap Sant'Egidio. Hierbij
staat de Kledingbank, de zorg voor de armen en de vrede centraal. Daarna konden de deelnemers
genieten van een duurzame maaltijd, bereid door Syrische en Irakese geloofsgenoten uit de parochie.
Na de maaltijd ging iedereen mee naar de gebedsviering van Sant'Egidio in de O.L.V. kerk. Het was
goed om zo samen te zijn vanuit verschillende kerken om het thema duurzaamheid te verkennen met
elkaar. Een vervolg van deze bijeenkomst is een expertmeeting over Laudato Si op 12 juni in Apeldoorn.
De Emmaüsparochie heeft de MOV groep nieuw elan gegeven en heeft het omgedoopt tot Em-missie
groep; de missie van de Emmaüsparochie. Een nieuwe groep enthousiaste mensen met een frisse
naam gaan het oude gedachtengoed van de MOV weer op de kaart zetten. Er is een serie artikelen
geplaatst in parochieblad over Laudato Si, het vredeswerk staat weer
meer op de kaart en de acties voor de Derde Wereld en duurzaamheid
krijgen nieuwe aandacht.
Zo zoeken we steeds weer nieuwe wegen om de bewustwording van
parochianen te vergroten voor de zorg voor de armen en voor de
aarde, ons gemeenschappelijk huis.

Secretariaten van parochie en locaties zijn een van de
sleutelfiguren: Op 23 mei hebben de secretariaten van parochie H.
Pancratius de basismodule afgerond van de cursus In Gods Naam omzien
naar elkaar. De secretaresses en secretarissen zijn ogen en oren voor de
PCI en het pastoraal team. Daarom hebben zij geleerd om hun sociale
antenne nog beter in te zetten voor het signaleren en doorverwijzen van
noden. Daarnaast hebben wij samen kunnen trainen in aandachtig luisteren, de regie voeren in een
gesprek, kunnen omgaan met verlieservaringen in gesprekken en inlevingsvermogen.
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De communicanten van de Mariaschool in Reutum hebben € 133,50 overhandigd aan de
Parochiële Caritas Instelling (PCI). Ieder jaar is er tijdens de voorbereiding van de communie ook
aandacht voor de mensen die extra hulp of aandacht kunnen gebruiken. Na de communieviering staan
alle kinderen een deel van het geld dat ze die dag ontvangen hebben af om te verzamelen en
vervolgens te schenken aan een goed doel. Dit jaar is er gekozen voor de PCI H. Pancratius.

Parochie Paus Johannes XXIII: In het kader dat “ iets
betekenen voor iemand’ hebben kinderen in Odijk taarten
versierd. We hebben het project als volgt genoemd: Tijd voor
taart! Wie wil er niet eens verwend wonder met een lekkere en
vooral mooie zelf versierde taart. Niet zomaar, maar omdat er
iemand speciaal aan jou denkt. Kinderen in Odijk hebben een
taart zelf versierd en weggeven aan iemand naar van hun
keuze. Een ziek nichtje een opa die moeilijk loopt, en ook aan de
nieuwe burgemeester om hem welkom te heten. Een klein maar
toch groots gebaar.

PCI Heilige Plechelmus zet zich in voor eenzame mensen. In
het Kulturhus de CoCer te Rossum draaien zij een proef “Prikken
met koffie en broodje”. Bezoekers aan de prikpost krijgen na
afloop een kopje koffie/thee met een broodje. Door
“ontmoetingen” hebben mensen weet van elkaar en van elkaars
noden en wordt eenzaamheid doorbroken. Dit initiatief laat het
bloed sneller stromen.

Gemeente Utrecht - Weten wat werkt. Om te weten wat de beste
manier is om bijstandsgerechtigden te helpen, of het anders kan,
eenvoudiger, beter, start te gemeente Utrecht een onderzoek. 780
deelnemers hebben zich gemeld. We gaan dit volgen. U kunt het ook
volgen, zie hier verder

Diaconaal Platform over Utrecht vluchtelingen
Op 24 mei 2018 organiseerde het Diaconaal Platform
Utrecht een bijeenkomst met als thema: ‘Hoe gaat het
nu met de vluchtelingen in Utrecht?’ Tijdens de
bijeenkomst vertelde Monirah Schep, van
Vluchtelingenwerk Zuid Nederland, over de huidige
situatie van statushouders, o.a. over de
schuldenproblematiek. Daarnaast waren er bijdragen
van De Toevlucht, Villa Vrede, Ageeth Weelink
(coördinatie gezamenlijke inzet kerken in 2015-2016)
en Marieke Sillevis Smitt (pastor ongedocumenteerde vluchtelingen vanwege de Protestantse Diaconie
). De bijeenkomst vond plaats in de Wijkplaats.
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Landelijk

Bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Sant’Egidio is in Amsterdam een boeiende
conferentie gehouden over de betekenis van Sant’Egidio voor de kerk, de stad en de wereld.
Deelnemers waren Mgr. Hendriks (hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam), Peter Kranenburg
(fractievertegenwoordiger CU Apeldoorn), Hilde Kieboom (voorzitter Sant’Egidio in de lage landen) en
Bert Koenders (voormalig minister van Buitenlandse Zaken), Colm Dekker en Ronald Dashorst (beiden
Sant’Egidio Nederland). De gesprekken, geleid door Leo Fijen (KRO-NCRV), werden met interesse
gevolgd in een goed gevulde Mozes en Aäronkerk. Een korte weergave van de gesprekken te zien op
de website:

CONFERENTIE “DE SCHOONHEID VAN DE OUDERDOM” ZATERDAG 9 JUNI- Sant’ Egidio
organiseert. Tijdens deze conferentie, met ouderen, familieleden en mantel-zorgers, professionals en
vrijwilligers, komt in beeld hoe mooi ouderen ook in hun kwetsbaarheid zijn en is er ruimschoots
gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Thema’s die aan de orde kunnen komen:
afhankelijkheid; vriendschap; verlies, afscheid en pijn; gedragen worden door relaties met anderen;
kwetsbaarheid; tijd. Aanmelden kan: >klik hier

Het Kansfonds publiceerde haar uitgebreide jaarverslag.
Overweeg eens of u plannen hebt waardoor u in aanmerking
komt voor een subsidie!
>klik hier voor het verslag.

Mondiaal nieuws: Missiesecretariaat /werelddiaconaat.
De Bisschoppelijke Vastenactie (BVA) heeft in het kader van
de Scholenactie een nieuwsbrief voor scholen uitgebracht. In deze
nieuwsbrief wordt vooruit gekeken naar de komende Vastenactie,
de Scholentour en de Adventsactie en terug gekeken op de
afgelopen Vastenactie. Voor de nieuwsbrief >klik hier

Workshop fotograferen bij Mensen met een Missie. Op zaterdag 9 juni
organiseert Mensen met een Missie een workshop fotograferen voor degenen
die een spiegelreflexcamera beter willen leren kennen of die met een mobiele
telefoon betere foto’s willen maken. De workshop wordt gegeven voor
professioneel fotograaf en oud-Indonesië reporter Armando Ello. Voor meer
informatie en aanmelden, >klik hier
5

Missio Kerkwereldwijd – In Kerkwereldwijd mei / juni 2018,
tijdschrift voor missie en dialoog dat uitgebracht wordt door
Missio, is een indringend interview opgenomen met de pianist
Aeham Ahmad. ‘Januari 2014. Sinds een jaar hebben soldaten van Assad de wijk Yarmouk van de
Palestijnse vluchtelingen afgegrendeld. Dagelijks vallen er bommen, de mensen lijden honger en
warmen zich aan vuurtjes van plastic afval. Dan schuift de pianist Aeham Ahmad zijn piano tussen de
puinhopen en zingt met zijn vrienden over de alledaagse realiteit van de oorlog. De beelden gaan de
hele wereld over. Als IS de wijk Yarmouk verovert, vlucht Ahmad met zijn vrouw en kinderen, overleeft
een week in een martelgevangenis en belandt in Duitsland. Tegenwoordig geeft Ahmad wereldwijd
concerten tegen de oorlog.’ Geïnteresseerd in dit en andere artikelen, zie www. missio.nl
Cordaid Cordaid, Justice& Peace en Kerk in Actie organiseren
op 19 juni 2018 een expertmeeting:
Perspectief bieden aan migranten en vluchtelingen. Lees verder

Internationaal
Trees Versteegen was een van de 50.000 bezoekers
van Katholikentage in Münster.
Zij verzorgde, samen met Dr. Aurica Nutt, een
theologische workshop over Schaamte en armoede, en
de theologische alternatieven. Het was interessant en
bemoedigend om vanuit een andere sociale omgeving over armoede na te denken. Voor een indruk
van deze dagen bezoek de >website

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?
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•

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, e-mail
info@dkci-utrecht.nl of bezoek onze website: www.dkci-utrecht.nl

Met vriendelijke groet,

Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl

Trees Versteegen
Teamleider
eindredacteur
t.versteegen@aartsbisdom.nl

Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl

Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl

Yvonne Schneider
Secretariaat
info@dkci-utrecht.nl
06-42952862
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