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Op 4 oktober vieren wij het feest van Franciscus van Assisi. 

Zijn vredesgebed, ook te beluisteren via YouTube: 
 
 
 

Heer, 
Maak mij een instrument van uw vrede: 

Laat mij liefde brengen waar haat is, 
Eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

Vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 

Geloof aan wie twijfelt; 
Laat mij licht brengen waar het duister is 
En vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

Heer, help mij 
Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 

Als anderen gelukkig te maken; 
Niet zozeer om zelf begrepen te worden 

Als anderen te begrijpen; 
Niet zozeer om zelf getroost te worden 

Als anderen te troosten; 
Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen; 

Want als ik geef, zal mij gegeven worden 
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 

Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven 
Franciscus van Assisi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 

Oktober 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gkl1yxzWUq0
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 

 

Ongewenste bellers 
Vanuit veel pastorale teams en PCI-en krijgen we het bericht van ongewenste bellers.  
Dat gaat ongeveer zo. Er wordt gebeld, naar het parochiesecretariaat of naar iemand 
persoonlijk. Mevrouw of meneer die belt bevindt zich in … Amsterdam, den Haag… etc, waar 
in elk geval de parochie en PCI zich niet bevinden. De beller vertelt dat zij net naar het 

ziekenhuis is geweest voor een ziek kind, net aanwezig is geweest bij het overlijden van, een vriend heeft 
bezocht die… en dat nu het geld voor een terugreis ontbreekt, of het beltegoed bijna op is, of… Men vraagt 
om geld en ook om het te storten op een bepaald bankrekeningnummer. Het gaat meestal om een bedrag 
van 25 – 100 euro.  
Meestal wordt het verhaal overtuigend gebracht en wordt de toehoorder bewogen tot hulp. We horen van 
veel mensen hoe ze zich bedrogen voelen, omdat het geld niet terugkomt en dat ze meenden in te gaan op 
een serieuze vraag. De openheid van ons hart wordt daar niet door bevorderd.  
Wij adviseren het volgende. Het kan zijn dat het om een serieuze vraag gaat. In dat geval spreekt u af dat u 
in Amsterdam, den Haag etc.  contact zult zoeken met een caritas en dat de betreffende persoon dan de 
gegevens kan laten zien aan die caritas of hulpfonds. Als u dit voorstel doet, verdwijnt de vraag vaak. Als er 
wel op in wordt gegaan kunt u via de website de caritas in dat bisdom benaderen en om ondersteuning 
vragen. De regel hierbij is, dat iemand altijd de echtheid van een vraag moet kunnen aantonen.  
Een andere suggestie is om nooit geld te storten op een bankrekeningnummer. Als iemand financiële 
problemen heeft is een bankrekeningnummer vaak een bodemloze put. Als er geld gegeven wordt, gebeurt 
dat altijd door bemiddeling van derden, of door het betalen van een product (i.p.v. het geven van geld).  
En als u twijfelt over de vraag, staat het u altijd vrij om iemand –uit de parochie of de caritas- te raadplegen. 
U vraagt dan om het telefoonnummer om de persoon later te kunnen terugbellen.   
Soms voelen vrijwilligers zich bedrogen en vergroot dat eventueel de argwaan in andere situaties. Dat zou 
jammer zijn. U bent tenslotte terecht ingegaan op een onterechte vraag.  
Vanuit de DKCI denken wij dat dit type vragen toeneemt, omdat via websites contactgegevens van 
parochies en caritas goed te vinden zijn. Dat is goed, zodat mensen in nood u kunnen vinden. Het is jammer 
dat sommigen daar misbruik van maken.  

Caritas en diaconie in de parochie 
 

 Vooraankondiging diaconale inspiratiedag  

Het is nieuw. Voor leden van PCI-besturen en PCI-werkgroepen, voor 
pastorale teams, voor permanente diakens, voor diaconaal assistenten 
en andere diaconaal geïnteresseerden: op 11 oktober van 16.00 – 
21.00 in Deventer, Titus Brandsmahuis, organiseert het DKCI een 
diocesane inspiratiedag met als thema: ‘werken door de Geest’. Zie 
voor het inhoudelijk programma de website van de DKCI (>>klik hier voor het programma) 

Geeft u zich tot 6 oktober op via info@dkci-utrecht.nl 
   
 
 
 
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/activiteiten/nieuwe-website-en-inspiratiedag/
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DKCI Een ‘nieuwe’ website In de zomer zijn we druk doende geweest 
om de bestaande website om te bouwen: er is meer actueel nieuws en de 
informatie is duidelijk vindbaar hopen we.  
De informatie voor de PCI’en is direct vindbaar, we volgen 
maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen. We horen heel graag van 
u wat u ervan vindt en of u suggesties hebt ter verbetering. Laat u dat via 
het contactformulier op de website weten? Wij vinden het ook fijn als u 

ons berichten stuurt, die wij dan weer op de website kunnen zetten, bij voorkeur op de nieuwspagina. Een 
voorbeeld daarvan is het bericht van pastoraal werker Hans Oldenhof, dat u verderop leest in de 
nieuwsbrief en op de website. Graag een tekst + foto sturen! 
 

 

Interview met Trees Versteegen, teamleider DKCI. Er is een nieuw 
nummer verschenen van het tijdschrift Diaconie&Parochie. Daarin een 
interview met Trees Versteegen, teamleider van de DKCI. >>lees hier het 
interview of op onze website www.dkci-utrecht.nl 
 

 
 

Parochie Drie-eenheid- Abraham, een voorvader die ons verbindt 
Hans Oldenhof, pastoraal werker van de parochie de Drie-eenheid 
organiseerde  op een viertal locaties interreligieuze bijeenkomsten. Hij 
schrijft: “Binnen het gebied van de parochie van de Heilige Drie-eenheid 
gaat de PVV in Nieuwegein en Lopik in 2018 aan de 
gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. In totaal gaat het om 60 

gemeenten in Nederland. Zo zal lokaal nog sterker het beeld moslim=gevaarlijk worden uitgedragen, en 
dan ook nog in naam van de westers, joods-christelijke beschaving. Hoe krijg je christenen en moslims bij 
elkaar om een genuanceerder beeld van elkaar te krijgen? Want echte ontmoetingen van mens tot mens 
lijken de beste remedie tegen vastgeroeste vooroordelen.” >> lees verder. 

 

Utrecht, op vrijdag 10 november wordt het evenement 
De Mantel van Sint Maarten gehouden in de Domkerk. 
Burgemeester Jan van Zanen zal dan drie prijzen uitreiken aan 
vrijwilligers die veel goed werk doen voor hun stadgenoten. Dr. 
Laurens de Graaf van de Hogeschool Utrecht houdt een 
toespraak over de participatiesamenleving. Ook komt er een 

infomarkt waar organisaties en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. De organisatie is mede in handen 
van: Organisatie: Citypastoraat Domkerk, Protestantse Diaconie Utrecht en Katholiek Utrecht. 

 
 

 
 
 

Martha en Maria  
De PCI van de parochie HH Martha en Maria hield op 26 september 
in Maartensdijk haar jaarlijkse bijeenkomst met de werkgroepen, met 
als thema: dienen en leren. Na een inleiding van pastoraal werker Jan 
Houben, over de samenhangende taken van Martha en Maria, hield 
diaken Ronald Dashorst uit Apeldoorn een inspirerend verhaal over 
de spiritualiteit en de werken van Sant’Egidio in Apeldoorn.  

 

http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2017/09/Interview-Trees-Versteegen-Parochie-en-Diaconie.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/activiteiten/interview-met-trees-versteegen/
http://www.dkci-utrecht.nl/
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Onder de noemer ‘Samen op zaterdag’ is op zaterdag 2 september 
een nieuw project in Schalkhaar van start gegaan. Een groep actieve 
vrijwilligers nam samen met een aantal dominees en pastores vanuit 
verschillende kerken in Deventer, Schalkhaar en directe omgeving het 
initiatief om mensen vanuit het AZC Schalkhaar uit te nodigen voor 
ontmoeting. Na een kleine oproep meldde zich een grote groep 
vrijwilligers, die hieraan zijn steentje wilde bijdragen.  
Deze eerste zaterdag bleek een waarachtig open huis. Er was een 
mooie opkomst van ongeveer 20 mensen, de sfeer was positief. De 

kinderen hebben lekker gekleurd, geknutseld en gevoetbald met de oudere jongens en de volwassenen 
hebben binnen fijne gesprekken gehad met de aanwezige vrijwilligers. Er is zelfs gehaakt - en wel door een 
man. Aan het eind van de middag liet hij aan een vrijwilliger zien wat hij had gemaakt. Een klein bootje. Hij 
zei erbij: 'het bootje waarmee ik ben gekomen'. Dit belooft wat voor de toekomst. 
 

Stichting Leergeld Utrecht: 
 

 
In het kader van de Armoedeweek 2017 organiseert stichting Leergeld Utrecht in samenwerking met de 
armoedecoalitie een dialoog avond over kinderen en armoede. >>lees verder 
 

Landelijk nieuws  

 
  

Het KANSfonds is opgericht om te voorkomen dat kwetsbare 
mensen buitengesloten raken. Het katholiek sociaal denken is 
daarbij  altijd een kompas geweest. Voor de groep extra-kwetsbare 
mensen introduceert het KANSfond een speciaal fonds: het 
Franciscusfonds. Het fonds richt zich op mensen die een grote kans 
lopen op eenzaamheid, sociaal isolement en sociale nood. Voor hen 

is een inloophuis vaak de enige plek waar contact met anderen te vinden is. Om de toekomst van 
inloophuizen te waarborgen, heeft het KANSfonds het Franciscusfonds opgericht van waaruit inloophuizen 
gefinancierd kunnen worden. Zie: www.kansfonds.nl 
 

 

Geloof in je project is een vorm van crowdfunding. 
In september organiseren ze op diverse plaatsen 
informatiebijeenkomsten. >>lees meer 
 

 
 

Eenzaam 
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem Meer dan een miljoen 
Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Hoe eerder je eenzaamheid 
(h)erkent, hoe meer je kunt doen voor jezelf en voor anderen. Op de kaart 
‘Signaleren van eenzaamheid’ staan signalen die helpen om eenzaamheid 
op het spoor te komen. De kaart biedt ook handige tips om door middel van 

gesprekken eenzaamheid of een ander probleem op het spoor komen. De kaart en ander materiaal om 
eenzaamheid in gesprek te brengen en te herkennen zijn verkrijgbaar via de website 
www.samentegeneenzaamheid.nl en www.eenzaam.nl  
 

http://armoedecoalitie-utrecht.nl/op-naar-kansrijke-toekomst)
http://www.kansfonds.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/activiteiten/geloof-in-je-project/
http://www.samentegeneenzaamheid.nl/
http://www.eenzaam.nl/
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Groene kerkendag Op zaterdag 7 oktober 2017 vindt voor de zesde keer de Groene 
Kerkendag plaats! De GroeneKerkenactie biedt een inspirerende dag vol 
spraakmakende sprekers en workshops voor iedereen die door het geloof 
gemotiveerd is om te zorgen voor onze naaste en de schepping. >>lees meer 

 

 

Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat.  
 
 

 
 

Uitnodiging Missio Ontmoetingsdag  
Op zaterdag 30 september geeft Missio het startsein voor 
de Wereldmissiemaand op haar jaarlijkse Ontmoetingsdag 

in het Bonifaciushuis te Utrecht van 10.00 tot 13.00 uur. U bent van harte welkom. 
 
Onlangs verscheen ‘KerkWereldwijd’, tijdschrijft voor missie & dialoog. In ‘Nachtmerrie van het snelle 
goud’ wordt een indringende inkijk gegeven in het leven van kinderen en jongeren die hun geluk 
beproeven in de illegale goudmijnen in Burkina Faso. Hun ellende is aanleiding voor anderen, onder wie 
twee priesters, reden hen te helpen. In Burkino Faso vinden ook gedwongen huwelijken van meisjes 
plaats. Edmond en Bernadine Wango vangen meisjes in de leeftijd van 12 – 18 jaar in hun huis op die 
gevlucht zijn voor een gedwongen huwelijk. Een van de redenen van gedwongen huwelijken is de slechte 
economische situatie in Burkina Faso. Enkele bisdommen zijn daarom een project gestart om de lokale 
economische situatie te verbeteren zodat gezinnen gemakkelijker in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. www.missio.nl 
 
 

Doen wat niemand wil doen:  
De jaarlijkse Startdag van de Vastenactie vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 25 november. De Startdag is hét 

ontmoetingsmoment en dient ter voorbereiding op de komende Vastenactie. Tijdens de Startdag bereiden 
we u voor op de komende campagne en het Vastenactie campagneproject 2018 in Mbala, Zambia. Voor 
vervoer: zie de website http://www.vastenactie.nl/startdag 

 
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?  

https://www.groenekerken.nl/groenekerkendag/
http://www.missio.nl/
http://www.vastenactie.nl/startdag
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• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
met vriendelijke groet, 
 
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 
 
Trees Versteegen 
Teamleider 
eindredacteur 
t.versteegen@aartsbisdom.nl 

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 

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

