Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
Februari 2015.

Vasten

Uitgelezen tijd om weer op zoek te gaan naar zin en betekenis van ons

bezig zijn. Om weer

grond onder de voeten te krijgen, vaste dragende grond om

op te staan en door te gaan, geworteld in het oude visioen dat zo diep in mensen
zit: goede schepping vredevolle wereld.

Er is een tijd voor………………………..

vasten

Onze nieuwe collega Dr. Trees Versteegen stelt zich voor:
Op 1 februari ben ik begonnen als teamleider/diocesaan diaconaal
dienstverlener bij Het DKCI. Ik voel me in het DKCI en in het bisdom gastvrij
en met vertrouwen ontvangen. Ik zal 8 uur werken als teamleider en 24 uur
voor de diaconie in het vicariaat Utrecht.
Ik woon in Tilburg. Daar werkte ik tot voor kort in de parochie Frater
Andreas als ondersteunend teamleider, met bijzondere aandacht voor de
diaconie. Het laatste jaar werkte ik intensief als kartrekker in een
fusieproces. Voordat ik in deze parochie werkte, werkte ik o.a. in de zorg met
religieuzen, als studentenpastor, als bezinnings-en vormingswerker en in
Twente langdurig op een project rondom Armoede. Zo vanaf mijn 40 e (ik
word binnenkort 59) vervul ik leidinggevende taken en functies. Ik ben een
mens van de praktijk, van organisatie en van reflectie. Die kwaliteiten en
ervaring hoop ik ook in te zetten in mijn werk voor de diaconie van het bisdom.
Een van mijn dierbare geloofsspreuken komt uit de eerste Johannesbrief: Geliefden, nu al zijn wij kinderen
van God, en wie wij zullen zijn dat weten wij nog niet. In de geloofsgemeenschappen, in de wereld, in de
diaconie, kunnen we elkaar proberen te brengen tot wie we door God bedoeld zijn.
Ik hoop op mooie ontmoetingen en goede samenwerking.

1

PCI Caritas en Diaconaal Parochie nieuws
info@dkci-utrecht.nl

PCI
Beleggingsrichtlijnen het bisdom is verzocht om te komen tot een aanpassing van het Kader
beleggingsrichtlijn Aartsbisdom Utrecht. Na overleg met de betrokkenen is in onderling overleg besloten
het kader aan te passen. Het nieuwe kader vindt u op de website www.dkci-utrecht.nl onder de
downloads PCI.

Afdracht percentage Voor 2015 is het afdracht percentage van 0,7 % naar 0,63 %.
H. Drie-eenheid Hans Oldenhof, R.-K. pastoraal werker heeft een inleiding verzorgd voor de mensen
van Werk en Inkomen Lekstroom van de Gemeente IJsselstein en voor de diaconieën uit het
Lekstroomgebied. De inhoud betreft de wijze waarop deze twee organisaties die ook elkaars uitersten
zijn met ieder eigen belangen en doelen, de zorgketen kunnen verbeteren . Lees de hele toespraak hier of
of op de website www.dkci-utrecht.nl

Armoedesignalement 2014 In de gezamenlijke publicatie Armoedesignalement van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de meest actuele gegevens
over armoede in Nederland bij elkaar gebracht. Er zijn gegevens over de totale bevolking, de belangrijkste
risicogroepen en de spreiding over gemeenten

Parochie activiteiten
Een dagelijkse vastenbrief. In deze parochie wordt een traditie
voortgezet. Schrijf u in voor de dagelijkse vastenbrief, via de
nieuwsbrief, te vinden op de website van de parochie www.heiligelebuinus.nl. U kunt vanaf 18 februari
weer elke morgen een tekst in de mailbox verwachten. Dit jaar is er voor gekozen om stukken te zoeken
in de eerste exhortatie van paus Franciscus: Evangelii Gaudium. Een verfrissend stuk waaruit 46 stukjes
gezocht worden, in de volgorde van de brief. Er wordt per dag een stukje bijbel bij gezocht. Geef u op
voor de nieuwsbrief en u ontvangt deze dagelijkse inspiratie.

Parochies OOST-GELDERLAND Maatje voor ‘anderen’
Project RVAZ (Ruimte Voor Anders Zijn) regio Oost-Gelderland
(Achterhoek en Liemers) zoekt voor mensen met een psychische
handicap of eenzaamheid, vrijwilligers die bezoekjes willen afleggen en
een luisterend oor willen bieden. Als bezoeker/gespreksmaatje bieden we
je een vier avonden durende cursus en begeleiding als er vragen of
problemen zijn. De eerstvolgende cursus begint op 31 maart a.s. in
Doetinchem. Er zijn nog plaatsen vrij! Aanmelden graag zo spoedig
mogelijk. Ook als je zelf behoefte hebt aan zo’n vrijwilliger en eens wilt praten over je vragen of
ervaringen, samen wilt wandelen of ergens een kopje koffie wilt drinken, kun je je aanmelden. Meer
informatie op www.ruimtevooranderszijn.nl ; aanmelden bij de coördinator, Ruud van Velzen, tel.: 0573459416 of bij scharrenborg@aartsbisdom.nl

2

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

Resultaten Missio en Adventsactie 2014
Adventsactie 2014
De Kerstperiode is voorbij en daarmee ook de Adventsactie. In maart kunnen we pas een goede balans
opmaken van de uiteindelijke resultaten, maar we kunnen wel de tussenstand met u delen: we hebben
tot nu toe (eind januari) met elkaar bijna € 380.000 opgehaald. Een prachtig resultaat, waarmee we heel
erg blij zijn!

Missio Vorig jaar kon Missio dankzij de twee collectes in Wereldmissiemaand en de
vele giften van onze donateurs bijna 800.000 euro overmaken naar de bisdommen en
parochies in Afrika en Azië. Elk jaar in mei vergaderen alle nationaal directeuren van
de Pauselijke Missiewerken over de hele wereld in Rome. Daar wordt bepaald hoe de
inkomsten van alle Missio’s samen verdeeld worden over parochies, bisdommen,
seminaries en bijzondere projecten van de ongeveer 1.100 zogeheten
missiebisdommen’ van onze kerk.

Vastenaktieactiviteiten in de parochie:

Plechelmusparochie De 40.000 METER MARS
14 Maart 2015 start ’s morgens bij Blokhut Rossum voor de 36 e keer!
tussen 7.00 en 10.00 uur
Je koopt een inschrijfformulier op één van de verkoopadressen en gaat op zoek naar mensen die je willen
betalen voor elke kilometer die je loopt. Hoe meer sponsors je bij elkaar zoekt, hoe meer geld je bij elkaar
wandelt voor het vastenaktieproject. Maximaal kun je 40 kilometer lopen. Als je niet meer verder kunt,
stop je bij een van de stempelposten en ga je met een busje terug naar de blokhut.
Ook dit jaar wandelen we weer voor het kinderopvangcentrum “Nadirkonyen” een project in 1991 door
Frater Wennekes opgezet. En… voor het landelijk Vastenaktiedoel in Sri Llanka
Info: www.edsteenbergen.nl/midvastenloop/

H. Pancratiusparochie Voor het derde opeenvolgende jaar geeft deze parochie een
vastenkalender uit. De kalender voorziet ook dit jaar weer in een behoefte van veel
mensen, zowel jong als oud, door op een eigentijdse wijze stil te staan bij de
veertigdagentijd. De inhoud van de kalender is ook deze keer weer met zorg
samengesteld. De gebedjes van de kinderen, de spreuk van de dag, recepten o.a. uit het
projectland, de kijktafel, maar ook de mooie teksten en gedichten stemmen hopelijk tot
nadenken. De kalender is zeer geschikt om in het gezin te gebruiken maar ook buiten het gezin om is het
een aanwinst om te hebben. De kalender is te bestellen bij de H. Pancratius parochie voor € 10,00 (excl.
verzendkosten). Centraal secretariaat H. Pancratius parochie, Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen Tel: 06
204 907 26 of 06 204 332 86 e-mail: info@hpancratius.nl Of zie: www.hpancratius.nl
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Hongerdoek God of Goud, Hoeveel is genoeg? In Losser in de parochie van
Maria Vlucht komt Dhr. Guus Prevoo van de Vastenaktie uitleg geven over dit
uitdagende hongerdoek. Deze avond vindt plaats in het parochiecentrum aan
de Gronausestraat 4 te losser. U bent om 19.30 uur welkom.

Pelgrimstocht Vastenaktie in 2015 in Twente Good goan! Drie inspirerende wandeldagen op 19, 20
en 21 maart ten bate van de Vastenaktie. Meedoen als dag-pelgrim of alle dagen met overnachting bij de
zusters Franciscanessen in Denekamp en het voormalig retraitehuis de Zwanenhof in Zenderen.
Informatie: www.vastenaktie.nl of bij het Missiesecretariaat bunt@aartsbisdom.nl

Leerhuis voor Caritas en Diaconie.
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.

Module “Leren aan elkaars ervaringen” voor PCI-bestuur en werkgroepen.
Subregio Utrecht:
Dinsdagavond 3 maart. 2015

Subregio Oost-Gelderland:
Maandagavond 9 maart 2015

Subregio West Gelderland:
Dinsdagavond 10 maart 2015

Subregio Salland:
Maandagavond 16 maart. 2015

Subregio Twente:
Dinsdagavond 24 maart 2015

Thema en locatie te vinden op de website www.dkci-utrecht.nl
Ter informatie en ter inspiratie
Raad van Kerken: verschenen katern ‘Participatie in werk’ voor: Biddag voor gewas en arbeid (11
maart 2015), Zondag van de arbeid (3 mei 2015), Dankdag voor gewas en arbeid (4 november 2015).
Bestellen: € 3,-- email: rvk@raadvankerken.nl tel. 0334633844

De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep personen die zich
ingespannen heeft voor de "onderkant" van de samenleving. Iedereen mag kandidaten voordragen. De
jury zoekt daarom ook dit jaar initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen
overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om
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samen vooruit te komen te organiseren. De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 maart 2015. Info:
www.abharrewijnprijs.nl

Powerpointpresentatie, (zie onze website www.dkci-utrecht.nl , onder praktijkbank duurzaamheid)
gemaakt door Hans Oldenhof, pastoraal werker in de parochie van de Heilige Drie-eenheid. Hij is als
‘ambassadeur’ verbonden aan het platform Samen Duurzaam Nieuwegein, waarin de gemeente,
bedrijven en organisaties samenwerken. Het Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg bij Amersfoort
wordt opgevoerd als belichaming van en inspiratiebron voor diaconale inzet inzake duurzaamheid.

Tot – 1 maart: Ik geef om jou! diaconale tentoonstelling in het Catharijeneconvent. Inmiddels zijn r in
ons bisdom in samenwerking met het museum de gratis entrees en de waardebonnen verspreid. Ook
zonder deze bonnen blijft deze tentoonstelling de moeite waard om er naar toe te gaan.

Gebedsdienst voor de Martelaren Dit gebed zal plaatsvinden op donderdag 26 maart
om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk (Mariakerk) aan de Stationsstraat 13 naast het
Station in Apeldoorn. Mgr. Th. Hoogenboom zal voorgaan, samen met
hoogwaardigheidsbekleders uit onder andere de Syrisch Orthodoxe Kerk , Russisch
Orthodoxe Kerk, Koptische Kerk, Oud Katholieke Kerk en Protestante Kerk Nederland.

Nuttige nieuwsbrief In 2015 veranderen er drie wetten: de Wet langdurige zorg, Wet op de jeugdzorg
en er is de participatiewet. Wilt u op de hoogte blijven ga naar www.aandachtvooriedereen.nl en
abonneer u op de nieuwsbrief.

Bezoek onze website:
voor nieuws,www.dkci-utrecht.nl
ideeën en praktische informatie
voor nieuws, ideeën en praktische informatie
Met vriendelijke groet,
Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
06-18581868

Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl
06-51289581

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
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