Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
Juli/augustus 2016.

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen
zoals U op de zevende dag
toen alles weer goed was wat U had gemaakt.
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen
of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld of van mijn
dorp zal zien,
de kracht van mijn lichaam zal meten met de
golven,
of stil van mijn stoel naar het bed zal gaan,
geef mij een hart dat vakantie zal nemen
en dan is het feest al begonnen.
Fragment naar een gebed van Manu Verhulst

Het team van de DKCI wenst u een mooie
zomertijd toe.

Publieksprijs Ariëns-Prijs 2016. Blijf stemmen
Er zijn 30 prachtige praktijkvoorbeelden die, hoe klein of hoe groot ze ook zijn,
laten zien dat diaconie in het aartsbisdom een stevig gezicht heeft. Vindt van
iedere activiteit een korte beschrijving en het is niet alleen leuk om mee te doen
maar het levert u wellicht ook nog ideeën op. Steun uw vrijwilligers of laat zien
waar uw hart naar toe gaat. Bezoek de website: www.dkci-utrecht.nl.
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PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

Diaconale opleiding van start De opleiding tot diaconaal assistent in ons
bisdom gaat in september van start. Deze tweejarige opleiding verspreid over 7
zaterdagen door het jaar heen biedt naast kennis, inzicht en vaardigheden, een
kans om je persoonlijke diaconale betrokkenheid te verdiepen en dit
vruchtbaar om te zetten in een coördinerende, begeleidende rol binnen de
diaconie en caritas van de parochie. Toch nog geïnteresseerd? Het kan nog!
Neen contact op met de coördinator van de opleiding mevrouw Dr. Trees
Versteegen. E-mail: t.versteegen@aartsbisdom.nl
Tel. 06 42952861 en met het pastorale team van uw parochie.

PCI
ANBI Voor de belastingdienst dient voor 1 juli een upload plaats te vinden van het financieel/jaarverslag
van iedere PCI over 2015. U kunt de gegevens, als u dit nog niet gedaan heeft, aanreiken op
anbi@aartsbisdomutrecht.nl. Informatie: secretariaat DKCI info@dkci-utrecht.nl

PCI Paus Johannes XXIII Deze PCI heeft inmiddels een eigen
nieuwsbrief waarin ze niet alleen bestuurszaken maar tevens de
diverse diaconale activiteiten onder de aandacht brengen. Een
mooie manier om zichtbaar te zijn binnen geloofsgemeenschap
en de samenleving.

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie.
!!! Eucharistisch centrum en diaconie. De teams van de parochie hebben eind juni een verzoek
ontvangen om zo mogelijk een overzicht te maken van diaconale activiteiten die nauw verbonden zijn met
het eucharistisch centrum. Uit de reacties blijkt dat we te weinig rekening hebben gehouden met de
vakantieperiode. De nieuwe einddatum wordt dan ook 15 september. Naar: info@dkci-utrecht.nl

Het jaarverslag 2015 van het aartsbisdom Utrecht is verschenen. Naast de
gebruikelijke thema’s vindt u ook in vogelvlucht het verslag over het
missiesecretariaat en de diaconale en caritas activiteiten van het afgelopen
jaar. >>download hier het jaarveslag.

H.Geestparochie € 1521,35 konden de 23 communicantjes uit Goor en
Diepenheim aanbieden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Tijdens een
sponsorloop hadden ze enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk geld op
te halen voor onderzoek bij kinderen die lijden aan het CSWS/ESES
syndroom. Een mooi voorbeeld dat eucharistie en diaconie hand in hand
gaan. En jong geleerd is….
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Ruimte voor Anderszijn Vanuit het maatschappelijk activeringswerk en de
DKCI worden in het project ‘ruimte voor anderszijn’ initiatieven ontwikkeld en
ondersteund om mensen met een psychiatrische achtergrond in de kerken
gastvrij te ontvangen. Er wordt door de stichting Yulius in het najaar een
cursus aangeboden over psychiatrie en geloof en is bestemd voor geestelijke
leiders ten behoeve van meen en deskundige aandacht voor psychiatrie binnen
geloofsgemeenschappen. Info: www.yulius.nl/psychiatrieengeloof

Laudato Si’ 1 september Wereldgebedsdag voor de zorg voor
de schepping met bidprocessie De landelijke werkgroep heeft
liturgische suggesties laten samenstellen. Daarmee kunnen parochies
invulling geven aan de wereldgebedsdag. Bij het onderwerp (de
schepping) is gekozen voor het model van een bidprocessie. Dat is
een liturgische wandeling met meerdere halteplaatsen, die gekozen
zijn vanwege hun relatie met een onderdeel van de schepping. Bij
deze halteplaatsen wordt gelezen, gebeden en gezongen en wordt
stilgestaan bij de schepping. De teksten zijn echter ook te gebruiken tijdens een viering in de kerk.

Heilig jaar van de Barmhartigheid.
"De video van de Paus” is een digitaal platform dat vanaf 6 januari 2016 in het Vaticaan is
gelanceerd. Via het wereldwijde gebedsnetwerk nodigt Paus Franciscus mensen uit de
hele wereld uit om samen te bidden voor zijn intenties aangaande de uitdagingen
waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.
http://thepopevideo.org/
nationaal www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl Internationaal www.iubilaeummisericordiae.va/

De liturgische handreiking voor juli Deze liturgie geschreven door pastoraal werker Hans Oldenhof in
de cyclus van het jaar van de barmhartigheid is te vinden op de website. Thema: het verzorgen van de
zieken en het begraven van de doden. De tekst is te vinden op www.dkci-utrecht.nl onder het Jaar van
Barmhartigheid.

Katholiek leven 4 filmpjes over barmhartigheid worden gepresenteerd. Diaken Ronald
Dashorst uit de Emmausparochie / Sant Egideo in Apeldoorn opent de serie die vanuit
diverse invalshoeken barmhartigheid in beeld brengt. “Wij zijn er niet direct om als
hulpverlener problemen op te lossen. Maar we bieden een stuk vriendschap aan.” Dit zegt
diaken Ronald Dashorst in de film op katholiekleven.nl ‘Barmhartigheid: De praktijk’. Met
de korte film (6 minuten) opent katholiekleven.nl een nieuwe vierdelige serie speciaal vanwege het Heilig
Jaar van de Barmhartigheid. De reeks belicht het begrip barmhartigheid vanuit diverse invalshoeken.
www.katholiekleven.nl/barmhartigheid-de-praktijk/
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Mondiaal nieuws: Missiesecretariaat /werelddiaconaat.
info@dkci-utrecht.nl bunt@aartsbisdom.nl tel 06 20345478

MIVA

collecte MIVA ondersteunt mensen met onmisbare vervoers -en
communicatiemiddelen. Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de
kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project in India: hulp aan
terminaal zieke mensen. Een ambulance is voor vervoer hierbij noodzakelijk.
youtu.be/rxDvI77pZH4 www.miva.nl/collecte
PAX

Vredesweek 2016 lesbrief “Vrede verbindt”, voor het basisonderwijs ,

kindernevendienst of andere activiteiten met kinderen in de Vredesweek. Verbinding,
ontmoeting en een ander als mens zien zijn centrale elementen in deze lesbrief die
uitgewerkt worden in verschillende verhalen en creatieve werkvormen. Het bijzondere
aan deze lesbrief is dat deze ontstaan is vanuit vijf verschillende
denominaties/levensbeschouwingen: humanisme, katholicisme, protestantisme, islam,
hindoeïsme. Op zich dus al een project van verbinding. www.vredesweek.nl/nieuws/lesbrief-over-vredeverbindt-voor-het- basisonderwijs Naar de online winkel: www.vredesweek.nl/winkel-downloads

MISSIO Wereldmissiemaand 2016
Filippijnen Getuigen van barmhartigheid Campagnematerialen: Vanaf half augustus
worden de campagnematerialen in de zogeheten zichtzending verzonden. Dan kunt u
ook materialen bijbestellen. Alle materialen zijn gratis. Vanaf half juli zal alle informatie
te vinden zijn op onze website

Leerhuis voor Caritas en Diaconie.









Besturencursus PCI
Nieuwe wetgeving uw zorg(en) onze zorg
Cursus, ervaring die er toe doet
Cursus fondswerving
Cursus armoede dichtbij
Cursus In Godsnaam Omzien naar elkaar

De diaconale werkers kunnen u er ook alles over vertellen.
Het blijft natuurlijk ook mogelijk om binnen deze thema’s een avond op eigen maat verzorgd te
krijgen

Aanvraag, opgave en informatie Leerhuis voor Caritas en Diaconie:
bij het secretariaat DKCI: Yvonne Schneider.
Email info@dkci-utrecht.nl; telefoon 06-42952862 www.dkci-utrecht.nl
onder vermelding van de activiteit, de locatie en het aantal personen.
Zie: www.dkci-utrecht.nl/leerhuis
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Ter informatie en ter inspiratie
5 juli is het einde van de ramadan. Id-al-Fitr (Suikerfeest)
begint op 6 juli en duurt drie dagen. Na dertig dagen overdag niet te hebben
gegeten, gedronken of gerookt wordt de vasten afgesloten met een
uitbundig feest. Belijdende moslims bezoeken tijdens Suikerfeest 's ochtends
de moskee en brengen de rest van de dag door met familiebezoeken. Het feest staat in het teken van
lekker eten, vooral veel zoetigheden en het geven van cadeautjes.

Stay Human is het ontbrekende geluid in het vluchtelingendebat. Want
wat je hoort zijn vooral extreme standpunten. Het midden hoor je niet.
Maar dat zijn wél de meeste mensen. Ze luisteren, denken na, hebben meer vragen dan antwoorden. Ze
willen genuanceerd blijven. En vooral: menselijk. Cordaid, Justice and Peace en PAX initiëren dit nieuwe
forum. Kijk voor informatie op www.stayhuman.nu of kijk:
youtube.com/watch?v=qn8ptPA_mnw&feature=youtu.be

Samen eerlijk eten www.sameneerlijketen.nl Op deze website vind je door het
kerkelijk jaar heen en voor elk seizoen duurzame recepten te maken voor 8 personen.
Gezond, lekker en duurzaam; neem maar eens een kijkje op deze site.

ATD vierde wereld: Crowdfunding: Joseph Wresinski Cultuur Stichting verhuist noodgedwongen naar
een nieuw pand. Als u wilt meebouwen aan deze nieuwe kans, kunt u een gift doen door op deze link te
klikken. Voor het inrichten van de ontmoetingsruimte is deze actie opgezet. U helpt dan bij de aanschaf
van tafels, stoelen, gordijnen, sfeerverlichting; alles wat een ruimte prettig maakt om in te werken en te
leven. Daar vindt u ook meer informatie over de plannen en kunt u volgen welke vorderingen we maken.

Het Arme Roomse Leven, Ton H.M. van Schaik en Karin Strengers-Olde Kalter. Het
boek beschrijft niet alleen de armoede en de caritatieve zorg in katholiek Utrecht vanaf de
Middeleeuwen, maar biedt ook inzicht in de wijze waarop de katholieke gemeenschap na
de Reformatie in 1580 onopvallend haar weg zocht. Katholieken werden tweederangs
burgers. Ook de armenzorg werd overgenomen. Nadat in 1796 de vrijheid van godsdienst
was afgekondigd, namen de katholieken in het protestantse Utrecht geleidelijk hun plaats
weer in. Prijs: € 29,- Bestellen: www.verloren.nl/boeken/2086/251/5779/kerk-enreligie/het-arme-roomse-leven

Bisschop van Haarlem en socioloog Aengenent (1873-1935) Eric Sengers die
gepromoveerd is op deze biografie beschrijft hoe Aengenent, afkomstig uit een zeer
eenvoudig milieu, hoogleraar werd op het seminarie Warmond en zich als publicist
mengde in debatten over de organisatie van arbeiders en het economisch leven, oorlog
en vrede, psychologie, sociologie en het vrouwenvraagstuk. Via de Katholiekendagen en
de Katholieke Sociale Actie, waarvan hij bestuurder was, had Aengenent grote invloed
op de katholieke sociale beweging. In deze biografie komt Aengenent naar voren als
een man die vanuit een katholieke visie op mens en maatschappij zocht naar
oplossingen voor de sociale problemen van zijn tijd. Prijs € 29,-- bij www.verloren.nl

‘Ouderen van nu en straks’: verschillen in kwetsbaarheid en preventie. Welke factoren dragen bij aan
de kwetsbaarheid van ouderen en komt kwetsbaarheid in specifieke groepen vaker voor? De factsheet
‘Ouderen van nu en straks’ geeft antwoord op deze vragen op en gaat ook in op de verschillen tussen
ouderen straks en nu. De inzichten zijn gebaseerd op onderzoek van de RIVM naar de kwetsbaarheid
onder zelfstandig wonenden van 40 tot 81 jaar. De factsheet is ontwikkeld voor beleidsmakers,
onderzoekers, zorgverleners en andere betrokkenen bij de preventie van kwetsbaarheid bij ouderen.
>>download hier de factsheet
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“”Voor wie verdere verdieping zoekt op het gebied van een diaconale
spiritualiteit”:
www.vincentdepaulcenter.nl/masterclass-inspireren-en-dienen/

Bezoek onze website:
voor nieuws,www.dkci-utrecht.nl
ideeën en praktische informatie
voor nieuws, ideeën en praktische informatie
Met vriendelijke groet,
Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl
06-51289581

Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
06-20345656

Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
06-18581868

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

Ina van de Bunt-Koster
eindredacteur
bunt@aartsbisdom.nl
06-20345478 en 074-2670406

Trees Versteegen
Teamleider
t.versteegen@aartsbisdom.nl
06-42952861
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