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Op een zonnige zomerdag trekken we er graag op uit 
Met de fiets zoeken we de natuur op en genieten 

Van het goudgele graan op de velden, het wuivende riet 
Het gekwetter van vogels, een kabbelende beek. 

We bewegen ons vrij, openen onze zintuigen, komen tot rust 
Komen tot gesprek met tochtgenoten 

Over wat ons bezielt, wat ons bezig houdt. 

Bewegend door de schepping raken we bewogen door God 
 (Vieren en Doen Missionaire Agenda 2015-2) 

 
 

Het team van de DKCI wenst u  

een mooie zomertijd toe. 

 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 
Juli/augustus 2015. 
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 

 

 

PCI  
 
PCI  Herinnering  Denkt u nog aan het Jaarrekening en Jaarverslag 2014 .  Achterstallige begrotingen? 
We blijven u helpen herinneren 
 

Uit de parochies 
 
Jaarverslag 2014  Het jaarverslag 2014 van het aartsbisdom is verschenen met daarin ook diaconie en 
missie, door velen is met hart en ziel toekomstgericht verder is gewerkt. De bisdomstaf dankt van harte 
allen die met hun gelovige inzet en betrokkenheid bijgedragen hebben aan de opbouw van onze 
geloofsgemeenschap. >lees hier het volledige jaarverslag   
 

Parochie  HH Vier Evangelisten. Vrijdag 19 Juni hebben 9 jongeren van de M25 groep in 
de leeftijd van 12 - 16 jaar de ouderen in het woonzorgcentrum Haemerstraete in 
Westervoort verrast met een gezellig avond. Een spelletjesavond waar koffie met gebak 
niet mocht ontbreken. Jongeren die in gesprek kwamen met mensen met grote 
levenservaring waarbij ze bemerkte dat het leven niet altijd gemakkelijk is als je oud bent 
geworden. 

 
Parochie z. Titus Brandsma pastoraal werker Hans Lucassen vraagt aandacht voor 
het werk met  (ex)- gedetineerden. Hij vraagt aandacht voor het project kerken met 
stip. Christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig 
als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen en willen geven. “Een huis voor hun ziel. 
>lees meer 

 

H. Lebuinusparochie  Herberg van Ars verhuist. Door de reorganisatie wordt de  
Vianneykerk niet  langer gebruikt. Het werk van de Herberg van Ars moet 
doorgaan en de PCI (Parochiële Caritas Instelling) stelt daarvoor de middelen 
beschikbaar. Er is gezocht naar een nieuwe locatie en die is gevonden bij speeltuin 
De Driehoek. Deze ligt dicht bij de pastorie. Na de zomer, begin september  
worden alle activiteiten die de Herberg organiseert bij de speeltuin voortgezet.  

 

Diocesaan profielberaad Op 10 juni zijn de profielhouders diaconie 
en dit jaar voor  eerst ook de diakens bijeen geweest op een inspireren 
werkdag in Koningsoord bij de zusters Trappistinnen. Het thema:  
Omdenken!  Diaconie en Caritas in veranderende en nieuwe 
omstandigheden. De inleiding werd verzorgd door Erik Sengers: > lees 
meer 
De middag werd gevuld met een zestal presentaties van nieuwe 
(diaconale) vormen van gemeenschapsvorming waar de deelnemers 
via het model van een carrousel zich konden laten informeren en inspireren. 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/07/Pastoraal-jaarverslag-2014-Aartsbisdom-Utrecht.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/07/hans-lucassen-diaconie-kerken-met-stip.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/07/samenvatting-inleiding-Eric-Sengers-Profielhoudersdag-Aartsbisdom-Utrecht.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/07/samenvatting-inleiding-Eric-Sengers-Profielhoudersdag-Aartsbisdom-Utrecht.pdf
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Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 
info@dkci-utrecht.nl   bunt@aartsbisdom.nl  
 
 

 
MIVA collecte in het weekend van 29 en 30 augustus. In 2015 is het 
thema Gideon helpt straatkinderen in Ghana aan een betere toekomst 
“Omdat ik zelf hulp kreeg, wil ik nu ook anderen helpen”. Gideon 
Markin, die zelf straatkind was. Hij weet als geen ander hoe hij kinderen 
en hun ouders kan motiveren hun lot in eigen hand te nemen. Hij vraagt 
om een auto voor o.a.  watervervoer voor de straatkinderen. 
www.miva.nl/collecte 

 
 

Vredesweek ‘Vrede verbindt’  19 tot en met 27 september. Ieder 
inloophuis, iedere herberg kan een ambassade van vrede zijn. Lees de 
informatie en bekijk het brede pakket aan actie materialen. Te 
downloaden en te bestellen www.ambassades.paxvoorvrede.nl/ 
 

 

Missio   Ontmoetingsdag   26 september.  Pakistan is themaland in 
oktobermissiemaand 2015.Het thema: Geef hoop aan christenen in 

Pakistan. Roman Gruijters en Reena Gill verzorgen de lezing met als titel: ”Uitdagingen en kansen” voor 
de christenen in Pakistan. Het jaarverslag 2014 is  verschenen >lees hier het verslag 
. 

De nieuwe encycliek “Laudato Si' ( “Geprezen zijt Gij”)  

De titel is genomen uit het beroemde Zonnelied van Franciscus van 
Assisi. De ondertitel van de encycliek luidt: “om de zorg van ons 
gemeenschappelijk huis”. Bisschop Gerard de Korte is vanuit de 
bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor sociale zaken, en heeft 
ook de milieuportefeuille. Hij geeft  een toelichting op de nieuwe 
encycliek van paus Franciscus ‘Laudato Si’.  >Lees meer  Kijk ook eens 
op de website www.scheppingvieren.nl 
 
 

Klimaatconfrentie in Parijs   óók een kerken program. De kerken in heel de wereld zullen hun stem 
laten horen. Op 6 september, scheppingszondag start de campagne voor rechtvaardig klimaat beleid. In 
vijf week-enden tot december wordt in Nederland door de kerken een estafette pelgrimage 
georganiseerd. Vanaf half juli komt er een speciale website beschikbaar www.klimaatloop.nl In de 
volgende nieuwsbrief meer hierover. 
 

 

Oikocredit 40 jaar. Koningin Maxima feliciteert hen hiermee met een 
videoboodschap  voor deze gelegenheid bijeen in Berlijn Op het station van 
Amersfoort zijn twintig foto’s te zien van ondernemers en bedrijven die met 
behulp van een (micro)krediet hun (sociaal)economische situatie sterk hebben 
verbeterd. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van een campagne die 
Oikocredit de komende maanden voert in Amersfoort, waar al sinds de 

oprichting 40 jaar geleden het hoofdkantoor van Oikocredit International 
is gevestigd.  
 
 
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:bunt@aartsbisdom.nl
http://www.ambassades.paxvoorvrede.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/07/MISSIO-JAARVERSLAG-2014.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/07/Laudato-Si-gerard-de-korte.pdf
http://www.klimaatloop.nl/
https://www.oikocredit.nl/k/n6421/news/view/112211/69572/fototentoonstelling-oikocredit-op-station-amersfoort.html#.VW8R6NLtlBc
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Leerhuis voor Caritas en Diaconie.    
Vanaf mei zijn de flyers beschikbaar van het cursusaanbod 

 Besturencursus PCI 

 Nieuwe wetgeving uw zorg(en) onze zorg 

 Cursus, ervaring die er toe doet 

 Cursus fondswerving 

 Cursus armoede dichtbij 
 
De diaconale werkers kunnen u er ook alles over vertellen. 
!! Het is 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  
In het najaar van 2014 komt een aanbod beschikbaar rond vrijwilliger management. 
 
 

       Ter informatie en ter inspiratie  
 

 
Een kroniek van het tweede jaar van Paus Franciscus, met kernteksten en verbindend 

commentaar. Uitspraken, ontmoetingen, reizen uitdagingen Christian van der Heijden is 

Vaticaankenner en redacteur bij KRO-RKK. Informatie bij www.adveniat.nl 

 

 

 
 
 

Met liturgie naar buiten. Deze uitgave nodigt de lezer uit om met de liturgie naar buiten 
te gaan en de frisse wind op te zoeken. Op het moment dat je buiten loopt, komen niet 
alleen je benen in beweging, maar ook de gedachten. Ze heroriënteren zich op basis van 
wat het landschap aanreikt. Rokende schoorstenen, een kronkelig pad met wilgen, geuren 
die je onverwacht verleiden of zich aan je opdringen; je ademt een andere omgeving in, 
een andere wereld. Te bestellen bij de Raad van kerken € 6,-- rvk@raadvankerken.nl   

>lees meer 
 

 

Publicatie over gesprek met mensen van andere geloven en 
levensbeschouwingen 
Het Secretariaat van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland heeft de publicatie ‘In 
dialogue with people of other religions and philosophies’ uitgebracht.  Auteur is Berry 
van Oers, secretaris van de landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze 
Dialoog. Hij gaat in op de grondslagen, doelen en praktijk van dialoog aan de hand van 
belangrijke Vaticaanse documenten die verschenen zijn op het gebied van de 
interreligieuze dialoog in de afgelopen 50 jaar, van paus Paulus VI tot en met paus 
Franciscus.  Bestellen (€ 10 excl. verzendkosten): bestel@rkk.nl onder vermelding van: naam, 

adres, titel van het boek, aantal exemplaren, e-mailadres en IBAN banknummer. 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/leerhuis
http://www.adveniat.nl/
mailto:rvk@raadvankerken.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/07/met-litugie-naar-buiten.pdf
mailto:bestel@rkk.nl
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voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry Scharrenborg 
scharrenborg@aartsbisdom.nl 
06-18581868 
 
Ina van de Bunt-Koster 
eindredacteur 
bunt@aartsbisdom.nl 
06-20345478 en 074-2670406 
 
Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862

Bernanda van den Hengel 
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
06-51289581 
 
Herman Rolfes  
rolfes@aartsbisdom.nl 
06-20345656  
 
 
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/

