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Hij trok een spoor van licht door het 
duister 

 
opdat niemand meer zou verdwalen in 

zijn vragen 
 
 

Het team van de DKCI wenst u allen 

een zalig Pasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diaconale werkbezoek  Leren op locatie 

Maandag   19 mei: ‘Het waaien van de H. Geest’  in Amersfoort. 
Opgave: info@dkci-utrecht.nl 

 

 

Nieuwsbrief Diaconie 
Aartsbisdom Utrecht 
Maart, april 2014 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=T_ya_AxJX-uHoM&tbnid=7a0RjjONiWZHyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pastoralezorg.be/559/tools/themas/advent/achtergrondinformatie/ontstaan-goede-week&ei=pPpMU_K7O8OKONbdgJgK&bvm=bv.64764171,d.ZWU&psig=AFQjCNE_XoRMVqgM8CneAvvQAoGXn7yELA&ust=1397640005296918
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 
 
 

 
 

 

PCI  

Enquête De DKCI houdt in 2014 opnieuw een tevredenheidsonderzoek. Dinsdag 21 april 2014 wordt 
de enquête via de mail verstuurd naar o.a. de bestuursleden van de PCI’ en, de parochiesecretariaten 
en de profielhouders diaconie. U kunt tot en met 16 mei reageren op ons onderzoek, in de maand juni 
worden de eerste resultaten teruggekoppeld. 

H. Pancractius Het belevingsconcert dat vocaal ensemble Canta Felice op 
zondat 16 maart heeft gegeven in de Pancratiusbasiliek, heeft € 1.440,-- 
opgebracht. Dat geld gaat naar de PCI in Tubbergen.  
Zaterdag 22 maart 2014 was er een parochiële gezinsviering waarbij kinderen 
speelgoed konden inleveren voor de speelgoedbank. 
Op 29 en 30 maart was het vastenactieweekend in onze parochie, de 

themavieringen waren gebaseerd op vastenactie Sierra Leone. Elk weekend werden in de 
vastenperiode in elke kerk levensmiddelen ingezameld voor mensen die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. In samenwerking met de PCI zullen dan rond Pasen Paaspakketten worden 
uitgedeeld. 

Parochie Lumen Christi helpt 
opnieuw de Voedselbank In de  
parochie Lumen Christi zal in deze 
Vastentijd weer een voedselinzameling 
worden gehouden.  Dat gebeurd over 
enkele weekenden verspreid, in al haar 
zevengeloofsgemeenschappen.  Gestart 

wordt in de kerken van Denekamp en Noord Deurningen.   De opbrengst is bestemd voor de 
Voedselbank in Oldenzaal.  Want vanuit die Voedselbank worden ook inwoners van onze dorpen 
zonodig  voorzien. Iedereen die wil geven kan voedselwaren neerleggen, achter in de kerk. De exacte 
tijden daarvoor staan vermeld in uw parochieblad.   Het gaat om voedsel in blik (groente, soep, fruit), 
rijst, pasta’s, jam, koffie, thee of andere producten voor een gezonde maaltijd, maar ook wasmiddelen 
en zeep zijn welkom.  Vrijwilligers van het Rode Kruis zullen  opnieuw  de opbrengst  naar de 
Voedselbank brengen. De Voedselbank  en de parochie hopen op royale ondersteuning van deze 
inzameling. 

Suitbertus parochie Stadsmoestuin van het Inloophuis Tiel Franciscushof. 
Het Inloophuis aan het Kerkplein bij de protestantse Maartenskerk heeft van de 
parochie van de katholieke Dominicuskerk een flink stuk grond in bruikleen 
gekregen om een stadsmoestuin te gaan beginnen. Het is ruim 3500 m2 en ligt 
aan de J.D. van Leeuwenstraat naast het kerkhof van de parochie. De grond was 
eigenlijk bestemd voor uitbreiding van het kerkhof maar die uitbreiding is 
voorlopig van de baan. Het bestuur van de parochie heeft de grond voor minstens 
vijf jaar gratis ter beschikking gesteld van het Inloophuis voor hun 

stadsmoestuinplan. Het Inloophuis heeft twee maal per week een warme maaltijd voor 20 gasten. 
Voor die maaltijden gaan nu aardappelen, uien, prei, kool, bonen enz. verbouwd worden. Het stuk 
terrein is nu nog een groene grasvlakte, maar zal straks een zeer gevarieerde aanblik bieden.   

mailto:info@dkci-utrecht.nl
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Maria Vlucht Zondag 23 maart Diaconale projectenmarkt in St. Martinuskerk  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Bij een vergelijking van de kerk en kerk zijn in vroegere tijden met de hedendaagse kerk openbaart zich 
een wereld van verschil. In vroeger tijd speelde de samenleving en ontmoeting zich vooral af in en om 
de kerk. Tegenwoordig zijn er zoveel plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar nog altijd 
neemt voor velen de kerkgemeenschap een centrale plaats in de samenleving in. ‘Er gebeurt heel veel 
in de kerk’, zegt diaken Bert Huitink van de parochie Maria Vlucht. ‘De kerk brengt nog altijd een stuk 
naastenliefde naar de mensen toe.’ Dat wilde de  parochie Maria Vlucht zichtbaar maken met een 
diaconale projectenmarkt op zondag 23 maart.  
 
Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan op onderstaande link.  www.mariavlucht.nl en in de zoekbalk 
onder diaconale markt. 
 

 

Mondiaal nieuws  Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 

info@dkci-utrecht.nl   bunt@aartsbisdom.nl 

 

 

5 maart tot 20 april 

Informatie bij www.vastenaktie.nl en het Missiesecretariaat  bunt@aartsbisdom.nl 
Alle materialen zijn te verkrijgen/te kopen in de Web shop van de Vastenaktie 

 
 

Parochie St. Eusebius  Vastenaktie  
Vastentas-actie Inloopcentrum en Buurtpastoraat 
Klarendal/SintMarten.  In onze wijken doen steeds meer mensen op 
hun eigen wijze mee  aan de Vastentijd. Dit jaar werd besloten vanuit 
het Inloopcentrum en buurtpastoraat de armen uit onze eigen wijken 
centraal te stellen als Vastenproject.  Hoe? Via de Vastentassen. Samen 
met enthousiaste vrijwilligers worden 350 tassen gevuld met lang 
houdbare levensmiddelen. Deze goed gevulde tas komt vervolgens net 
vóór Pasen terecht bij mensen uit Klarendal, SintMarten en Spoorhoek 
die moeten rondkomen van een minimum inkomen. De adressen zijn 
bekend bij het Inloopcentrum, buurtpastoraat en Villa Klarendal en 

andere instanties waar we mee samenwerken. Van het geld dat binnenkomt vullen we de tassen aan 
waar nodig. Oecumenisch Buurtpastoraat en Inloopcentrum Arnhem: 06 11515590. 
 

http://www.mariavlucht.nl/
mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:bunt@aartsbisdom.nl
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Pinksteractie 2014 

 

De Pinksteractie voor de Week Nederlandse Missionaris loopt van 31 mei tot en met 8 juni. Op 

zaterdag 17 mei vindt in de Sint-Janskerk in Gouda (Achter de Kerk 16) een inspiratie dag plaats.  

Met bijdragen van: 

 Gerard Klaassen, KRO-journalist 

 Matthieu Ham, missionaris in Brazilië, over eerlijke zorg voor rijk en arm 

 Karin Swagemaker, missionair werkster in Peru, over het werken met tienermeisjes 

I: www.weeknederlandsemissionaris.nl 

Opbrengst Wereldmissiemaand 2013 
In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere 

aandacht gevraagd voor de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania.  

U heeft ruimhartig gegeven om de Kerk in Tanzania te ondersteunen. 

Voorlopige opbrengst:  

Hoewel MISSIO nog steeds de bijdrages van parochies binnen krijgt kunnen we 

u al wel de voorlopige opbrengst van Wereldmissiemaand 2013 meedelen: 

Collecte Missiezondag:     € 154.656,-- 

Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen:  € 40.597,-- 

Donateurs via de Missio Berichten:   € 133.606,--  

In totaal is de voorlopige opbrengst:   € 328.859,- 

 

Aan alle gevers zeggen wij Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Kerk in Tanzania 

 

Wereldmissiemaand 2014 Myanmar 

Dit jaar richten wij onze blik in de Wereldmissiemaand oktober op Azië 
en wel op Myanmar, ook wel Birma of Burma genaamd. Na bijna 50 jaar 
militaire dictatuur is er sinds 2011 sprake van meer openheid, ook voor 
de katholieke kerk in dit land. 
 
 

Parochie: H. Lebuinus 
Vertrek pastor Marga Klein Overmeen 
Een stukje eigen woestijn wordt in onze parochie zichtbaar met het 
vertrek van pastoraal werkster Marga Klein Overmeen per 1 maart. 
De financiële middelen van de parochie zijn ontoereikend om een 
vierde professionele kracht te betalen. Dit tekort is gebleken in het 
afgelopen jaar. Haar voorlopige aanstelling werd niet meer verlengd. 
We verliezen een gedreven  en enthousiaste vrouw die een christelijk 

hart heeft voor diaconie en zorg voor mede mensen. Zij heeft o.a. de 'zwerfkerk' in het leven 
geroepen, een project dat ook door KRO-RKK genomineerd is voor het beste parochiële idee van het 
jaar. 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/index.php?page=help-mee
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 Ter informatie en ter inspiratie 

Leerhuis voor Caritas en Diaconie.  

Zie ook de digitale informatie op onze website www.dkci-utrecht.nl. 

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. 

 

7 mei Vicariaat Arnhem, 8 mei Vicariaat Deventer en 15 mei Vicariaat Utrecht 
Thema Bezoekwerk bestemd voor PCI besturen. Blijft het bij een kopje koffie of komen er ook 
geloofsvragen aan bod? Hoe luister je? Opgave  via het secretariaat DKCI, de exacte locaties en tijden 
vermelden wij op onze website. 
 

14 en 21 mei Amersfoort 
Thema Omzien naar Elkaar bestemd voor Diaconaal geïnteresseerden . Steeds "om te zien" naar 
mensen in kwetsbare situaties en vanuit het evangelie het goede handelen in praktijk brengen. Uit 
welke bronnen putten we als het gaat om inspiratie en Motivatie? Deze cursus beslaat 2 keer 1 
dagdeel en wordt gegeven in Amersfoort. 
 

23 april Doesburg, 20 mei Heino, 28 mei Soest 
Thema Armoede in Nederland bestemd voor PCI besturen en professionals. 
Eind 2013 is het rapport "Armoede in Nederland" verschenen. Wat is de betekenis van het rapport en 
wat kun je ermee als PCI en parochiegemeenschap? Een avond gericht op informatie en op praktische 
aanbevelingen 
 
 

      
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  
 
Monique Beijer-Van Dijk 
Teamleider 
beijer@aartsbisdom.nl 
06-42952861 

Bezoek onze website: 
www.dkci-utrecht.nl 

voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

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

