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december 2018

In haar speech, toen Moeder Teresa de nobelprijs van de vrede ontving zei ze: Ik bezocht in het westen
een huis waar ze al die oude ouders hebben. Ik zag dat ze in dat huis alles hadden… maar iedereen zat
naar de deur te kijken. En ik wendde me tot een zuster en vroeg: “Hoe komt het dat deze mensen die
hier alles hebben, waarom zitten ze allemaal naar de deur te kijken, waarom is er geen glimlach op
hun gezicht?” Ik ben er zo aan gewend de glimlach te zien bij onze mensen, zelfs de stervenden
glimlachen. En ze zei: “Dit is haast elke dag zo… ze hopen dat er een zoon of dochter bij hen op bezoek
komt. Ze zijn gekwetst omdat ze vergeten worden”. Hier gaat het om liefde.

“Ik smeek u, luister naar de wil van God. (..) Mijn wens is dat in ieder uur
van vreugde of leed de vredebrengende glimlach van het kerstkind met jou
mag blijven, en dat je altijd heel dicht bij God mag zijn” .
Moeder Teresa van Calcutta

In deze nieuwsbrief treft u nieuws aan, oproepen, inspirerende voorbeelden, kerstacties en
verwijzingen naar informatie. We hopen u hiermee van dienst te zijn.

Het bestuur en team van de DKCI wensen u een vredebrengende en
vredeliefde Kerst toe.
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

Caritas en diaconie in het aartsbisdom
Diaconaal werkbezoek
Op 7 december j.l. bracht kardinaal Eijk een diaconaal werkbezoek aan de Achterhoek. In de parochie
Maria Laetitia hoorde hij hoe de diaconie georganiseerd is. Vanuit
de Stichting Present bezocht hij een bewoonster, wier huis werd
opgeknapt. Daar schilderde de kardinaal een muurtje. Vervolgens
was er ontmoeting en gebed in Gaanderen. De caritas organiseert
wekelijks een maaltijd. De kardinaal en zijn gevolg mochten
aanschuiven. De jongerengroep Impulz presenteerde zich. Het was
een levendige ontmoeting. Klik hier voor het volledige verslag.

Uit de DKCI:
Een dezer dagen ontvangen de PCI-besturen u per e-mail van ons een brief, met daarin
berichten over het nieuwe voordachtformulier, aanvullende informatie over de AVG en
gratis aanvragen voor de VOG.

Ariensprijs – aanmelding
We merken dat in het pastorale en diaconale werkveld enige bescheidenheid
aanwezig is over de eigen activiteiten. De Ariensprijs wordt uitgereikt aan een
goed initiatief op het gebied van caritas en diaconie. Dat kan een groot project
zijn, maar dat hoeft niet. Het kan ook een kleinere activiteit zijn. Deze keer wordt
ook een prijs uitgereikt aan een goed idee. Het doel van de prijzen is natuurlijk om een goed initiatief
in het zonnetje te zetten. En ook om anderen tot voorbeeld te zijn. Misschien hebt u wel een goed plan
liggen voor een diaconaal weekend, een zorgopvang voor ouderen, een maatjesproject met
nieuwkomers…, een samenwerkingsproject met de voedselbank, en zo meer. We hopen dat u nog
eens creatief nadenkt met anderen in uw omgeving en een activiteit indient. Hoe u daarbij te werk
kunt gaan, vindt u op de website van de DKCI klik hier voor de website
Noteert u de datum alvast in uw agenda: 12 oktober 2019!

Social media
Het Youtube-kanaal en de facebookpagina van de bisschoppen wordt voortgezet: Daar
vindt u regelmatig inspirerende beeldberichten over diaconale initiatieven. Klik hier voor
de website.

Op de facebookpagina Caritas in Nederland treft u regelmatig inspirerende en
belangwekkende initiatieven en personen aan klik hier voor meer informatie
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Uit de parochies en PCI-en

Sant’Egidio Apeldoorn bericht het volgende:
Kledingbank: Er is momenteel veel vraag naar winterjassen, helaas moeten we de heren, jongens en
meisjes vaak teleurstellen omdat we voor hen geen warme jassen hebben. Wie kan ons helpen aan
een warme herenjas, en jassen voor de jongens en meisjes? Ook handschoenen zijn erg welkom.
Inleveren van goede, schone en actuele (winter)kleding en linnengoed op woensdag en zaterdag
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Kapotte of vervuilde kleding kunnen wij niet aannemen.

Nieuwjaarswandeling

voor de Vrede Net als
voorgaande jaren houden wij op 1 januari, de Internationale
Dag van de Vrede, om 17.00 uur een Nieuwjaars
Vredeswandeling. We lopen met fakkels, borden met
namen van landen waar oorlog of strijd is en met borden
met het woord ‘Vrede’ in verschillende talen van
gemeentehuis, naar synagoge, naar moskee en kerk.
Schouder aan schouder, met moslims, joden, christenen,
humanisten, en atheïsten willen wij het jaar beginnen met een gebaar van vrede. Nieuw dit jaar is dat
de Stemcaravaan mee loopt en zal zingen op de verschillende halteplaatsen en bij het slot. Jan Terlouw
zal spreken over saamhorigheid en vrede aan het slot van de wandeling in de kerk. Start om 17.00 uur
op het plein voor de OLV kerk aan de Hoofdstraat. Komt allen, Vrede maken we samen.
Pröttel’n bij Clara: Op 7 oktober tijdens de jaarlijkse
parochiedag van de Franciscus en Claraparochie in Twello,
dit jaar met aandacht voor de spiritualiteit van H. Clara, zijn
de parochianen uit zeven geloofsgemeenschappen van de
parochie verrast met lekkernijen van amateur-koks,
vluchtelingen uit o.a. Vietnam, Tibet, Azerbeidzjan, Egypte,
Irak, Bosnië en Herzegovina. Op zo’n vijftien standjes lieten
vluchtelingen, naast het proeven van onbekende gerechten
aan de parochianen iets van hun land van herkomst zien en
hoe ze in Twello hun plek gevonden hebben. Het evenement
dat in de basisschool H. Martinus naast het eucharistisch centrum in Twello plaatsvond, werd een ware
ontmoeting en kennismaking met elkaar. Velen in de parochie wisten niet dat uit zo verschillende
landen vluchtelingen gehuisvest zijn in hun omgeving en hadden eerder niet de gelegenheid om in
contact met vluchtelingen te komen. Nu was er volop gelegenheid, het eten proeven, vragen en
verhalen delen, elkaar ontmoeten wat wederzijds erg gewaardeerd werd.
Amateur-koks uit verschillende landen zijn georganiseerd als ‘Pröttelpot’ een onderdeel van de
vrouwenpraatgroep Twello. Deze vrouwenpraatgroep ( www.vrouwenpraatgroep.nl) heeft zich tot
doel gesteld vrouwen van diverse culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen. Vrouwen
luisteren naar elkaar, delen hun ervaringen en steunen elkaar in emotioneel en mentaal opzicht. Lees
verder
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Werelddag van de armen in Arnhem Op 9 december
werden in Arnhem liturgie en diaconie organisch met elkaar
verbonden in de Martinuskerk, het liturgisch centrum van de
Eusebiusparochie. Pastoor Tuan hield op deze 2e zondag van
de Advent een bezielde homilie, waarin hij inspeelde op het
thema ‘kinderen en armoede’ . Een arme denkt gemakkelijk
dat hij of zij niet gauw een belangrijk persoon speciaal voor
hem of haar op bezoek krijgt. Maar Christus komt met de Kerst
en bij het einde der tijden (als aan alle armoede en lijden een
einde komt) voor iedereen! Bij Hem vinden we verlossing; Hij
hergeeft ook aan de armen hun zelfrespect. Hij verbindt mensen met elkaar! In en na de viering werd
die verbinding zichtbaar. Want wie waren er? Een koor van het Inloophuis, beleidsmedewerkers van
de gemeente Arnhem, professionals en vrijwilligers, betrokken bij armoedebestrijding en tal van
‘gewone’ parochianen. Op het einde van de viering zong het koor van het Inloophuis Sint Marten een
“Lied tegen apathie”, waarin onder andere staat: “Zeg nooit: ‘God is zijn verbond vergeten, er is
niemand hier die ons bevrijdt’”. Daarna vertelden de beleidsmedewerkers (zie foto) wat de Gemeente
samen met de buurtbewoners en de organisaties en instellingen in Klarendal en Sint Marten doet om
kinderen in een achterstandsituatie te ondersteunen. Lees verder

Parochie H Pancratius
De RK basisschool St Antonius Vriezenveen – groep 7 en 8
- behorende bij de H. Pancratius parochie Tubbergen is actief: Nu
de winter nadert, helpen wij Stichting SHELTERSUIT graag
vluchtelingen en daklozen met een wind- en waterdichte jas die in
een handomdraai tot slaapzak verandert. In de hal van onze school
kunt u uw oude slaapzakken inleveren. Hier staan ook de kratten
voor de voedselbank. Wij hopen deze voor Stichting MANNA samen
met u te vullen met vele producten (te denken aan: koffie, jam,soep,
etc.)

Kerstpakketten Ook dit jaar worden door de
H. Pancratius parochie en de Protestantse Kerk
Tubbergen goederen ingezameld voor de
Kerstpakkettenactie. De pakketten worden
vervolgens in de week voor Kerst aangeboden
aan een grote groep mensen, die worden
aangemeld door anderen. De lokale
supermarkten (Dagwinkel Brughuis in
Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis in
Tubbergen, Plus Droste in Vasse, Plus
Wallerbosch in Geesteren en Coop Munster in
Albergen) verlenen allemaal hun medewerking aan het welslagen van deze actie.
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kerk op kerstmarkt in Geesteren: De kerk stond zondag 9-december j.l.
op de kerstmarkt in Geesteren. De PCI voor kerstpakkettenactie en de
andere kraam werden bemand door de Lourdeswerkgroep. Jongeren van
Rock Solid, het jongerenpastoraat van de H. Pancratius parochie Tubbergen
stonden er ook om lekkernijen voor bij de koffie te verkopen, kniepertjes,
cake en cupcakes. Ze hebben flink verkocht. De opbrengst is om de
jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020 te bekostigen. De jongeren
hebben voor € 396,98 verkocht. Dat is een mooi begin.

H.Geest –parochie Ook in de H.Geest-parochie werden
jassen ingezameld. Dat mysterie werd zelfs door de pers
opgepakt. Klik hier voor het bericht in Tubantia,

In de vorige nieuwsbrief werd het al aangekondigd. Nu is
er een start gemaakt voor een nieuwe diaconale activiteit
voor jongeren vanaf 16 jaar, Meet, Eat &Do in de parochies
De Goede Herder, Heilige Geest en HH Jacobus en Johannes.
Jongeren die zich willen inzetten vanuit hun geloof in de
samenleving, veraf en dichtbij. Een mooi begin onder het
genot van pizza’s etende uit de doos.

PCI-Emmanuel organiseerde diaconaal café.
Wat is de liturgische kleur van de 3e zondag van Advent? Waarom is Vitus ook
de beschermheilige voor de incontinentie? Hoe smaken Syrische
gehakballetjes? Een greep van de dingen die de deelnemers van het 1 e
Diaconale Café nu weten.
Najaarsvergadering en Diaconaal Café
Dinsdagavond 20 november 2018 was het zo ver. Het 1e Diaconaal Café. Zo’n
70 parochianen van de caritas- en andere diaconale werkgroepen uit de hele
Emmanuelparochie waren daarvoor naar het parochiecentrum van
Dedemsvaart gekomen. Een andere opzet, een nieuwe opzet. Als idee
geboren van alle caritaswerkgroepen in de najaarsvergadering in 2017. Laten
we elkaar eens op een andere manier kennen. En laten we ook andere
mensen/groepen uitnodigen die diaconaal bezig zijn. Die willen we ook leren
kennen. Zo gezegd….maar nog niet zo gedaan. Hoe organiseer je een
Diaconaal Café? Voor ons als PCI-bestuur ook een vraag. Eerst goed luisteren naar de werkgroepen. In
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de eerste maanden van elk jaar gaan we als PCI-bestuur altijd op visite bij de verschillende
werkgroepen. Inspireren, verbinden, verdiepen bleek een rode draad bij de gesprekken.
Van Jonge Leu en Oale Groond
Humor inspireert! Humor overbrugt kloven en verbindt! Humor laat je anders tegen dingen aankijken
en zorgt voor verdieping! Via Pastoraal werker Marga klein Overmeen konden we in contact komen
met Jan Riesewijk. Een conferencier, ook wel bekend als Mans van de serie Van Jonge Leu en Oale
Groond op Tv-Oost. Door humor en een kwis met een Katholieke kwinkslag en een serieuze ondertoon
zorgde hij voor veel schatergelach en gespreksstof tijdens de pauze en na afloop bij de ontmoeting
onder het genot van een hapje en een drankje. Lees verder

Sint Marcellinusparochie Cursus. In Gods Naam omzien naar
elkaar In Bornerbroek hebben de deelnemers op 17 december
module B van de cursus afgerond. Deze module gaat over
zinvragen en aan bij de Geestelijke Werken van Barmhartigheid.
Door deze zingevende en diaconale ontmoetingen kan de ander
op verhaal komen.

Uitwisseling drie PCI-en noordoost Twente
De drie PCI-en Lumen Christi, H. Plechelmus en H.
Pancratius hebben onderling werkzaamheden
afgestemd en overleg gevoerd over samenwerking
met partnerorganisaties. De grenzen van de drie
parochies wijken af van de gemeentegrenzen, zodoende hebben de
caritasinstellingen met elkaar te maken. Daarnaast werden de
verschillende manieren van werken van de PCI-en uitgewisseld.

Kerstpakketten voor de minima door de Raad van
Kerken Nijverdal-Hellendoorn
Op vrijdag 21 december wil de Raad van Kerken voor de 25e
keer minimagezinnen blij maken met een kerstpakket. Het
gaat in de gemeente om circa 700 minimagezinnen en
alleenstaanden, die vaak door omstandigheden zijn
aangewezen op bijstand van de gemeente. En verder mensen met een handicap, langdurig werkelozen,
vluchtelingen/-asielzoekers, alleenstaanden met kinderen, ouderen en anderen, die met de
feestdagen in zicht, wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor de aanmelding van adressen
alsmede het samenstellen en bezorgen van de kerstpakketten, wordt door de Raad nauw
samengewerkt met de plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Vluchtelingenwerk, het
Maatschappelijk Werk, Trefpunt Minima, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting BOOM en de
plaatselijke Voedselbank.

Emmanuel parochie kerstconcert voor Make a Wish
Intermezzo gaf op zondag 9 december een kerstconcert in de St.
Brigitta kerk te Ommen. Er werd een collecte gehouden voor Make a
Wish Overijssel, dit is een organisatie die wensen laat uitkomen voor
kinderen met een ernstige ziekte.
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Lumen Christi kerstliederen voor Gambia Het themakoor
Lattrop en Vivace uit Denekamp verzorgde op 15 december een
kerstconcert voor de Stichting Bouwstenen voor Gambia. Het
gezin van Marianne Wolkotte voert sinds 10 jaar kleine projecten
uit in Gambia: schoolgeld voor kinderen en studenten, hulp aan
scholen, hulp bij het starten van een eigen bedrijfje en het
bouwen of opknappen van huizen. Ook werden Gambiaanse producten verkocht, zoals schilderijen,
leren tassen, houtsnijwerk en sieraden. De opbrengst gaat volledig terug naar de makers en de
projecten. Het koor verkocht kniepertjes en kerstbloemstukken. De opbrengst komt ten goede van
Gambiaanse gezinnen, van wie het huis hoognodig verbeterd of gebouwd dient te worden. Er is ook
achter in de kerk een box voor vrije giften.

Knooppunt kerken en armoede. In de digitale nieuwsbrief van het
knooppunt dit keer nieuws over: de conferentie armoede en schulden,
over het budgetspel, over het laatste rapport van de sociaal cultureel
planbureau: Nederland heeft bijna een miljoen armen; over het rapport
van de CBS: Meer huishoudens met risico op armoede in 2017 en een
artikel over schaamte en armoede. Klik hier en abonneer u op de
nieuwsbrief:

Vaker particuliere kerkelijk hulp. Het Fries sociaal Planbureau
constateert dat er vanuit particuliere en kerkelijke organisaties vaker
hulp gegeven wordt in nood: klik hier voor meer informatie

Utrecht: Stadsklooster Laverna (Franciscanen Amsterdam)
organiseert op zaterdag 6 april een pelgrimstocht in Utrecht, onder de
titel van: De pelgrimstocht naar Santiago begint in Utrecht. In deze
pelgrimstocht van een dag gaan we op zoek naar stilte in het rumoer
van de stad, de schoonheid van het nieuwe en het oude, de natuur die
ons kan raken. Utrecht is een mooie stad om een start te maken met je eigen pelgrimstocht. Een dag
om een nieuw verhaal aan je leven toe te voegen, gedurende een wandeling van rond de 12 kilometer.
We hebben tijd voor koffie onderweg, ontmoetingen en stilte. Utrecht heeft al lang iets met
pelgrimeren. Onderweg gaan we Santiago ‘Jacobus’ op verschillende manieren ontdekken. Met al deze
elementen proberen we iets van de pelgrimstocht naar Santiago te ervaren. Meer informatie: klik hier

Over armoede: Een verhelderend, aansprekend, rakend
tv-programma over leven in armoede, met de directeur
van het Sociaal en Cultureel Planbureau en verhalen door
werkenden die in armoede leven. Klik hier en hier voor
meer informatie
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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, e-mail info@dkciutrecht.nl of bezoek onze website: www.dkci-utrecht.nl
Met vriendelijke groet,

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

Trees Versteegen
Teamleider
eindredacteur
t.versteegen@aartsbisdom.nl
Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl
Hans Oldenhof
oldenhof@aartsbisdom.nl
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