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Allerheiligen   en Allerzielen:   
Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij 
gestorven (Joh 11,25 
 
 

 
Gestorven zijn is leven bij de genade van God 
is er doorgehaald worden zoals Jezus 
en leven van tijd in eeuwigheid 
is aanwezig blijven zoals God aanwezig is,  
mysterie-vol 
niet aan tijd of plaats gebonden 
maar werkelijk vereend in geest en onovergankelijk geluk 
 
Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd, 
niet van het leven, 
is zichzelf blijven zoals men geworden is, 
is het ene mysterie verlaten om het andere in te gaan, 
is op het woord van Jezus 
de hoop verwisselen voor de zekerheid dat God liefde is.... 
Ward Bruyninckx      

 
 
 
 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 

Oktober 2015. 



2 
 
 

 
PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 

 

 

PCI  
 

Diakonia oktober 2015 
Veel PCI-besturen en werkgroepen zijn actief in de lobby voor verandering in het 
gemeentelijke armoedebeleid. In dit nummer een minicursus met stappen en 
aandachtspunten >>lees meer  

 

 

PCI Lumen Christi Als een Kerk niet dient, dan dient ze nergens voor! 
Het blijkt, dat mensen die met een kerk verbonden zijn, in verhouding meer 
vrijwilligerswerk doen dan anderen. Daarbij is er geen verschil tussen 
protestant of katholiek >>lees verder 

 

PCI Suitbertus draagt bij aan een nieuwe koelbus voor de 
voedselbank. De koelbus van de Voedselbank Rivierenland was dringend aan 
vervanging toe maar hiervoor waren de financiën niet toereikend. Daarvoor 
werd een beroep gedaan op enkele fondsen en niet tevergeefs  >>lees meer 

 
 
Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie 
 

H. Lebuinusparochie Leer Ruth kennen. In deze parochie is een begin gemaakt met een 
serie van vier avonden aan de hand van het vluchtelingenverhaal uit het bijbelboek Ruth. 

Het biedt een raam, een houvast om positie te bepalen, om te overdenken. De eerste 
avond stond  in het teken van de kennismaking met de vluchtelingen Naomi en haar 
gezin. Avond twee gaat in op het aspect hoop. Op de derde avond staat het het lot van 
de vrouwen centraal, maar ook op de liefde die sterker is. En tijdens de vierde avond 

wordt er naar betekenis gezocht. Informatie bij lgeurts@heiligelebuinus.nl  
 

 

Salvatorparochie In het kader van de Dag van de Armoede 17 oktober is er opnieuw 
een inzameling geweest voor de voedselbank in onze beide kerken:  de St. 
Catharinakathedraal en de St. Augustinuskerk. In de kerken stonden zwarte kratten klaar 
voor de goederen met name voor houdbare goederen als blikken en potten, pasta, rijst, 
bloem etc. etc. Ook wasmiddelen, tandenborstels, tandpasta, zeep en dergelijke werden 
zeer op prijs gesteld. Voor degene die geen tijd hadden voor boodschappen stond  een 
collecte bus klaar. 

 
 
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/10/Diakonia-oktober-2015.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/10/artikel-Kerkwerk-tbv-de-bladen-okt-2015.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/10/Koelbus-Suitbertus.pdf
mailto:lgeurts@heiligelebuinus.nl
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St. Benedictus parochie: Kledingactie Indoornik voor de 
vluchtelingen. De gezamenlijke kerken van Indoornik, Randwijk, Zetten en 
Hemmen hebben op zaterdag 3 oktober een kleding inzameling gehouden 
voor de vele vluchtelingen die momenteel in ons land verblijven. Dit is een 
groot succes geworden: er zijn 370 zakken, 20 m3, met kleding bijeen 
gebracht door de dorpelingen. Het leger des heils heeft samen met het COA  
voor de verspreiding gezorgd. 

 
H.Geest-parochie:  Dag van de Dialoog 12 
november in Goor. Op donderdag 12 november 
gaan op de “Dag van de Dialoog” in Goor mensen met 
elkaar in gesprek tijdens een gezellige maaltijd. 
Mensen die elkaar doorgaans niet zo snel tegen 

komen. Het thema dit jaar is “Aandacht…”. Waar besteedt jij je aandacht aan? Wat vraagt er jouw 
aandacht? Wie heeft aandacht voor jou? Op verschillende locaties in Goor zijn de tafels vanaf 17.00 uur 
gedekt zoals in de Moskee, bij mensen thuis, het buurtcentrum Doesgoor en in  Kerkelijke 
ontmoetingsruimten. De avond wordt afgesloten in het Gemeentehuis. Daar worden de deelnemers in de 
gelegenheid gesteld hun ervaringen van de gesprekken  uit te wisselen. En er is aandacht voor 
kinderliedjes uit verschillende culturen! 
 

Parochies van H. Gabriel en de  4Evangelisten:  Op vrijdag 20 november brengt kardinaal Eijk met 

een delegatie een diaconaal werkbezoek aan projecten in Oost Gelderland, om precies te zijn in 
Westervoort en Didam 
 

 

In de Heilige Pancratiusparochie is stilgestaan bij Wereld Missie Dag 
voor de kinderen. De kinderen van de Mariaschool in Langeveen 
hebben  € 269,20 opgehaald voor de kinderen in Pakistan. 
De kinderen van de heilig Hartschool in Fleringen hebben € 101,84 
ingezameld. 
Beide bedragen zijn inmiddels overgemaakt 
 

 
 
 
 
Heilig jaar van Barmhartigheid.   

 De website van het Vaticaan over het heilig jaar van Barmhartigheid. 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/ 

De diaconale werkers en de missiesecretaris zullen in Op Tocht tijdens het heilig jaar van 
Barmhartigheid een serie artikelen verzorgen of de lichamelijke en de geestelijke werken van 
barmhartigheid. 

 

 

 

 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/
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Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 
info@dkci-utrecht.nl   bunt@aartsbisdom.nl  
 

De Bisschoppelijke Acties:  

 

Zaterdag 7 november startdag Vastenaktie, u kunt zich nog altijd aanmelden. Waar: 
Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Tijdstip van 10.30 tot 16.00 uur Na 7 
november zijn alle materialen te bestellen in de webshop van de Vastenaktie. www.vastenaktie.nl     
 

 

Adventsactie: voor de 7 projecten van dit jaar is er gekozen voor het thema Moeder en kind.  
Informatie over elk project is te vinden op de website. In het kader van de lesbrief voor de 
Week voor het katholiek onderwijs biedt Adventsactie enkele handvatten waarmee u tijdens 
de adventsperiode concreet invulling kunt geven aan het thema solidariteit. 
www.adventsactie.nl  / scholen. En vier gedichtjes voor bij de adventskrans  >>lees meer 

 

Een reclamecampagne over microkrediet gemaakt met creatieve ondernemers uit 
Malawi, het armste land ter wereld. Gefinancierd mét microkrediet. Om het positieve 

effect van microkrediet te laten zien, is er een reclamecampagne gemaakt  met drie lokale 
creatieve ondernemers in Malawi laten maken. Met microkrediet hebben ze alle benodigdheden gekocht 
en zijn ze een klein collectief gestart. Iets voor u? Bekijk de video op www.oikocredit.nl  

CMBR: Nieuwe Nieuwsbrief Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping van de CMBR.o.a. in 
deze nieuwsbrief  een overzicht als je iets wilt doen voor vluchtelingen. Aanmelden:  cmbr@knr.nl 

www.ikwilietsdoenvooreenvluchteling.nl  
www.hulpvoorvluchtelingen.nl (rode kruis) 
www.vluchtelingenwerk.nl 
www.Gave.nl 
www.gastgezinvooreenvluchteling.nl 
 
 

 
 
http://uvoorvluchtelingen.nl/verhaal/een-plek-om-er-even-uit-te-zijn/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:bunt@aartsbisdom.nl
http://www.vastenaktie.nl/
http://www.adventsactie.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/10/nieuwsbrief-oktober-adventgedichten.pdf
http://www.oikocredit.nl/
mailto:cmbr@knr.nl
http://www.ikwilietsdoenvooreenvluchteling.nl/
http://www.hulpvoorvluchtelingen.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.gave.nl/
http://www.gastgezinvooreenvluchteling.nl/
http://uvoorvluchtelingen.nl/verhaal/een-plek-om-er-even-uit-te-zijn/
http://uvoorvluchtelingen.nl/
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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 
 

 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 

 
Informatie over de besturencursus: (zie ook onze website) 
14 november 2015 Heino 
21 november 2015 Soest 
23 januari 2016 Elst 
30 januari 2016 Keijenborg 
Vanaf 9.30 uur inloop met koffie/thee, cursusduur van 10.00 uur - 12.30 uur 
 
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  
 
 
OP 24 oktober was er de landelijke manifestatie van de klimaatloop, om 
aandacht te vragen voor de klimaattop in Parijs. Wij waren erbij. 

 
 

 

Jan Maasen, diaconaal werker van het bisdom Rotterdam, is twee 
facebookpagina’s  begonnen: Caritas in Nederland en Missie ontwikkeling en 
vrede.  
 
 

7 november: De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken houdt deze zaterdag in de 
Bergkerk een ontmoetingsdag, van tien tot vier. vooral bedoeld voor mensen die plaatselijk actief zijn bij 
de vluchtelingenopvang. Details komen in een later stadium, ook de tijden kunnen nog iets worden 
aangepast, maar het is al zeker dat het in de Bergkerk in Amersfoort zal zijn. Ook is zeker dat mensen als 
John van Tilborg (Inlia) een update zullen geven van actuele ontwikkelingen.  

Er is volop reden te komen en onderling elkaar te bemoedigen, bij te praten en strategieën uit te 
wisselen.  Opgave: rvk@raadvankerken.nl  
 

Thema solidariteit: Van 9 tot en met 13 november 2015 vindt voor de tweede keer de Week van het 
Katholiek Onderwijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solidariteit 
voor de vormgeving van goed onderwijs? In week 37 hebben alle (mede-)katholieke scholen in het primair 
en voortgezet onderwijs lessuggesties  ontvangen rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien 
wat solidariteit is.  

mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/leerhuis
mailto:rvk@raadvankerken.nl
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Op 11 november houden vertegenwoordigers van katholieke organisaties die zich met de 
vluchtelingen- en migratieproblematiek bezig houden een bijeenkomst. Deze bijeenkomst die op 11 
november onder auspiciën van Cura Migratorum wordt gehouden in het huis van Sant'Egidio in 
Amsterdam (Mozes en Aäron) is bedoeld om knelpunten en vragen te delen, te zien wat de kerk kan doen 
en wat er nodig is.  
 

15 november: De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering. Deze vindt traditiegetrouw plaats op de 
derde zondag van november, in 2015 dus op 15 november. Zoals gebruikelijk wordt deze 
Eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. De viering start om 
11.00 uur 
 

Op 4 december houdt het center of Catholic studies in Nijmegen een conferentie over Gaudium et 
spes: http://www.ru.nl/ftr/ccs/events/events-0/@997847/continuing-challenge/ 
 

Het materiaal voor de Week van gebed, van 17 t/m 24 januari 2016, is 
beschikbaar. Centraal staat dit jaar 1 Petrus 2:9-10.  De gebedskaart, poster en 
 
 
 
 

Denk aan  de  Ariëns Prijs  2016  
Nomineer uw favoriete activiteit. Sluitingsdatum is 15 januari 2016. 
Deze prijs wordt op  1 oktober 2016 uitgereikt in de Walburgiskerk te 
Arnhem. Het is een prijs die diaconale inzet wil bemoedigen, 
waarderen en stimuleren. 
Download de folder /aanmeldingsformulier, ook te vinden op onze 
website www.dkci-utrecht.nl 
 

 

 

 
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 

http://www.ru.nl/ftr/ccs/events/events-0/@997847/continuing-challenge/
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/09/ariensfolder-2015-17092015-ys.pdf
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2015/09/Aanmeldingsformulier-Ariëns-Prijs-2016-invulmodel.docx
mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/

