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Heer, maak ons tot mensen naar het beeld van uw Zoon, 
Met ogen die niet alleen kijken, maar ook kunnen aanzien, 
Met oren die niet alleen horen, maar ook kunnen luisteren, 

Met een mond die niet alleen praat, maar ook kan aanspreken, 
Met een verstand dat niet allen begrijpt, maar ook kan verstaan 
Met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn, 

Met handen die niet alleen grijpen, maar zich ook kunnen openen. 
Met voeten die niet alleen draven, maar ook tegemoet kunnen komen, 

Want zo zijn wij gezegend en elkaar tot zegen. 
 
 

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. 

 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 

juni 2016. 

http://www.dkci-utrecht.nl/


2 
 
 

 
PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 

 

PCI  
 

Sociale Alliantie:  
Nieuwe impuls voor overleg met  burgerlijke gemeenten. Er zijn vier armoedeknelpunten geformuleerd 
waarover u het gesprek kunt aangaan.  
Info: http://www.socialealliantie.nl/images/pdf/voorjaarsactie-2016.pdf  
 

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie.  

Diocesane Studiedag diaconie  Dinsdag 31 mei zijn de 
professionals die werkzaam zijn in de diaconie in het 
aartsbisdom bijeen geweest voor een geslaagde werkdag in de 
abdij Koningsoord te Oosterbeek. Het thema was: “Met de 
voeten in de modder”; over de spanning tussen het eerste en 
tweedelijns werk in de pastorale diaconale praktijk. Inleider 
diaken, pastoraal werker en exegeet Dr. Vincent de Haas uit 
Breda nam zijn toehoorders mee vanuit zijn motto: ‘Uw Woord 

te doen is mijn vreugde’. (Psalm 40).  Voor een Impressie >>klik hier.  
 
 

Thomas a Kempis parochie ‘Zie de mens’. Diaconaal Platform Zwolle 

organiseert een diaconale fotowedstrijd. Geïnspireerd door de fototentoonstelling 
‘de ongeziene gezien’ in Apeldoorn wordt nu vanuit Zwolle gevraagd om 
barmhartigheid, geloof, hoop en liefde in beeld te brengen.  Tot 11 september kunt 
u foto’s insturen. Informatie is te vinden op www.diaconaalplatformzwolle.nl  

 
 

 
Parochie H. Kruis: Job, gezien door de ogen van de allerarmsten 
Op woensdagavond 25 mei waren Laurens Umans, Sarah Steeman 
en Peter ’t Hoen van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting naar 
Raalte gekomen om de film Hiob te laten zien en er met de 
aanwezigen over door te praten. Het bijbelboek Job is een 
aangrijpend boek, maar op het moment dat het zo scherp in beeld 
wordt gebracht, komt de inhoud nog sterker binnen. 

 
Eusebiusparochie Op[ zaterdag 28 mei was er een grote lunch in de 
Walburgiskerk in Arnhem. Deze lunch vond plaats in het kader van het 
jaar van Barmhartigheid. “We wilden scheidslijnen tussen mensen 
doorbreken en mensen uit alle leeftijden, culturen, godsdiensten etc. 
met elkaar in verbinding brengen”, aldus de organisatie. De hele kerk 
stond vol met feestelijk gedekte tafels. Om 12.00 uur waren ze bezet 

met ruim 250 gasten. 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.socialealliantie.nl/images/pdf/voorjaarsactie-2016.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2016/06/Geslaagde-studiedag-een-impressie.pdf
http://www.diaconaalplatformzwolle.nl/
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Heilig jaar van de Barmhartigheid.   

 
"De video van de Paus” is een nieuw 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. Mei: respect voor vrouwen. 
Juni: gemarginaliseerde ouderen in de stad. 
 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. 
 

 

 ‘Zeven keer jezelf overstijgen’ Uitgeverij Halewijn heef een magazine uitgebracht 
over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid:  
Opzet van het magazine is om na te gaan welke betekenis deze werken kunnen 
hebben in de cultuur van vandaag.  
Informatie: http://heiligjaarvandebarmhartigheid.eu/magazine-zeven-keer-jezelf-
overstijgen/   
Bij het magazine zijn ook zeven korte video’s verschenen met fragmenten uit de 
interviews:  https://www.youtube.com/watch?v=YceUDmUxY3E&feature=youtu.be  
 

KNR: Pamflet Barmhartigheid. Het bestuur van de KNR heeft een open brief geschreven aan 
vrijwilligersorganisaties die bezig zijn met barmhartigheid; aan alle doeners van 
barmhartigheid. In de media gaat momenteel veel aandacht uit naar onze 
participatiemaatschappij en de rol van vrijwilligers daarin.  
De religieuzen in Nederland, willen in dit pamflet hun dankbaarheid en hun 
bezorgdheid over deze ontwikkeling onder woorden brengen. Lees meer: 

http://www.knr.nl/UserFiles/File/Nieuwsberichten/pamflet%20barmhartigheid.pdf  
 

Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 
info@dkci-utrecht.nl   bunt@aartsbisdom.nl tel  06 20345478 

 
 
 

De stichting bisschoppelijke Vastenactie gaat als katholieke hulporganisatie met 
een eigen website de lucht in. Ze organiseren de twee vertrouwde campagnes: 
www.vastenactie.nl en www.adventsactie.nl maar geven ook informatie op 
www.stichtingbva.nl  
Ze zetten zich echter ook het hele jaar in voor mensen in nood. 
In de week van 30 mei tot 5 juni is er aandacht gevraag voor de opvang van 
Syrische vluchtelingen in Jordanië.  De Nederlandse bisschoppen bevelen deze 
actie van harte aan. 
 

 

http://thepopevideo.org/
http://www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl/
http://www.iubilaeummisericordiae.va/
http://www.dkci-utrecht.nl/
http://heiligjaarvandebarmhartigheid.eu/magazine-zeven-keer-jezelf-overstijgen/
http://heiligjaarvandebarmhartigheid.eu/magazine-zeven-keer-jezelf-overstijgen/
https://www.youtube.com/watch?v=YceUDmUxY3E&feature=youtu.be
http://www.knr.nl/UserFiles/File/Nieuwsberichten/pamflet%20barmhartigheid.pdf
mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:bunt@aartsbisdom.nl
http://www.vastenactie.nl/
http://www.adventsactie.nl/
http://www.stichtingbva.nl/
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Laudato Si: Op de inspiratiedag Laudato Si’ op 23 april jl. is een 
manifest gelanceerd waarbij iedereen wordt opgeroepen om dit manifest te 
ondertekenen.  Niet alleen politieke- en kerkleiders worden opgeroepen om 
hierop actie te (blijven) ondernemen.  Door het manifest te onderschrijven 
verplicht u ook uzelf om naar eer en geweten u in te zetten voor de zorg 
voor ons gemeenschappelijk huis. Voor meer informatie kunt u terecht 
op: www.laudato-si.nl 

 
 

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  
 
 

       Ter informatie en ter inspiratie  
 

 
De Ab Harrewijn Prijs 2016 gaat naar de stichting Here to 
Support, die educatieve en culturele ondersteuning geeft aan 
vluchtelingen die geen verblijfsvergunning in Nederland krijgen, 
maar ook niet kunnen worden uitgezet. 
 

 

10 juni Eindhoven van Kramp naar Kracht Het project Vitale Lokale kennis en ervaring.  

Daarvoor biedt de Lokale Participatiesamenleving: van Kramp naar Kracht een 
platform en ontmoetingsplaats.  Informatie 
http://www.vitalelokalesamenleving.nl/ 

Website katholiek leven. Nadat in januari al de eerste video’s op YouTube werden 
gepubliceerd en een Facebookpagina werd ingericht, is nu ook de website 
www.katholiekleven.nl online gegaan. Katholiekleven.nl is het videokanaal van de 
Nederlandse bisschoppen.     

 

http://www.laudato-si.nl/
mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/leerhuis
http://heretosupport.nl/home/
http://heretosupport.nl/home/
http://www.vitalelokalesamenleving.nl/het-slotevent/
http://www.katholiekleven.nl/


5 
 
 

20 juni  Internationale dag van de vluchteling.    

21 juni  10 jaar Stilte tegen armoede De Stilteactie Tegen Armoede in Den Haag bestaat 10 jaar op 
21 juni. 10 jaar lang, iedere derde dinsdag van de maand, weer of geen weer, staan er zwijgende 
mensen naast elkaar in een rij op het Plein. Armoede blijft een schande. Bij dit 10-jarig bestaan 
verbreken ze de stilte en laten hardop van ons horen. Om 13.00 uur verzamelen aan het Plein bij het 
standbeeld van Willem de Zwijger, 13.15 uur stilstaan en weer verder gaan, 13.30 uur uitreiking van de 
broodpenning. Samenlevingen is op zoek gegaan naar het DNA van maatschappelijke initiatiefnemers: 
mensen die grote sociale problemen oplossen buiten de gebaande paden. Deze sociale uitvinders weten 
effectief de krachten in wijken aan te boren. Lokale overheden kunnen leren van hun houding, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bernanda van den Hengel 
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
06-51289581 
 
Harry Scharrenborg 
scharrenborg@aartsbisdom.nl 
06-18581868 
 
Ina van de Bunt-Koster 
eindredacteur 
bunt@aartsbisdom.nl 
06-20345478 en 074-2670406 
 

Herman Rolfes  
rolfes@aartsbisdom.nl 
06-20345656  
 
Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
 
Trees Versteegen 
Teamleider 
t.versteegen@aartsbisdom.nl 
06-42952861 
 

Bezoek onze website: 
www.dkci-utrecht.nl 

voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/

