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Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 

Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde, 

laat mij verzoenen wie in onmin leven, 
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 
niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 
niet bemind te worden, maar te beminnen.           

 

Uit: gebed van Franciscus van Assisi  
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          PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws   

                             info@dkci-utrecht.nl 

                                                                                                                                              

DKCI  Informatie   

 
Afscheid nemen van bestuursleden. 

 
 Afscheid  voorzitter DKCI Irene Vriens. Mevrouw Vriens heeft de 
afgelopen 8 jaren de DKCI als voorzitter door lastige tijden heen 
geloodst. De belangrijkste klus die werd geklaard was de fusie van de 
PCI-en. Onverstoorbaar en onvermoeibaar heeft ze de ronde door het 
bisdom gemaakt om de noodzaak en de voordelen van de 
veranderingen uit te leggen en de PCI-en te informeren. Ook door het 
werkgeverschap van de diaconale werkers onder te brengen bij de 
DKCI zorgde ze ervoor dat de ondersteuning van de diaconie en caritas 
in de parochie gewaarborgd bleef. De diaconie ging haar aan het 
harten dit zal ongetwijfeld ook na haar vertrek niet veranderen.   

 

 

Walter Rovers,  Jos Mijland en Frans Koel 
hebben tegelijkertijd met de voorzitter 
afscheid genomen van het bestuur. Zij 
waren de oudgedienden die nog namens 
de dekenaten in het bestuur van de DKCI 
zaten.  Ook zij kenmerkten zich door hun 
betrokkenheid bij de diaconie en dit kwam 
ook altijd tot uiting in hun goede relatie 
met de eerst dekenale, en na 2008 de 
diocesane diaconale werkers in hun gebied. Zij kenden alle drie het 
werkveld en wisten wat er speelde. Binnen de niet altijd eenvoudige 
veranderingen gaven ze,  ieder op hun eigen wijze,  hun betrokkenheid 
in relatie tot hun bestuursverantwoordelijkheid op persoonlijke maat  
gestalte. 
 
 
 
 

 
 

 In de nieuwsbrief van mei stellen we u de nieuwe bestuursleden van de DKCI voor 
dit zijn: Jac Verheij, Jos Mulder en Jos Rosendaal. 
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DKCI  Herinnering 
 PCI:  De sluitingsdatum voor het financieel/inhoudelijk jaarverslag 2012  is 1 mei. 

 Opsturen naar  DKCI Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland  info 06-42952862   
 

Parochie & Diaconie 
 

DiaconaalwerkbezoekinAmersfoort 
Vrijdag 17 mei   Voor iedereen die diaconaal wil leren kijken. 
Pastoraal werkster Bernadette van Dijk  geeft u een indringende inkijk in het werk van het 
straatpastoraat ”Hoe is het om het vertrouwen van iemand te winnen van iemand die de wereld niet 
meer vertrouwt? En als je dakloos bent, waar kun je dan heen? Wat is thuisloos zijn in Amersfoort. 
Met verhaal en een wandeling kunt u zich laten raken en geïnspireerd raken.   
Het werkbezoek begint om 10.30 uur en eindigt rond 13.00 uur.  
Opgave bij info@dkci-utrecht.nl. Meer informatie is te vinden op www.dkci-utrecht.nl  
 

Uitreiking Ariensprijs  op 5 oktober 2013 in Arnhem  Voor iedereen met een diaconaal hart! 
Inmiddels buigt de jury zich over de 30 voorgedragen voorbeeldige projecten die in aanmerking 
komen voor de Ariënsprijs.  Dit diaconale moment mag u niet missen.  
 

Parochie activiteiten 
 
HH Martha en Maria   

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het project SchuldHulpMaatje Soest van de grond te 
krijgen. Er is via het diaconaal netwerk  contact gelegd  met de gemeente en met diverse instellingen 
in Soest die te maken hebben met mensen met schuldproblemen. In april 2013 worden de eerste 5 
maatjes in Soest opgeleid tot SchuldHulpMaatje en kan het project officieel van start gaan. De 
coördinator kan vanaf heden aanvragen in behandeling nemen.  De eerste nieuwsbrief is verschenen. 
Informatie bij pastoraal werker Jan Houben: houben@marthamaria.nl  

 
De H. Lebuinus  De moestuin van Ars gaat van start 
De achtertuin van de voormalige pastorie aan de Rielerweg, waar nu de Herberg 
van Ars gehuisvest is, wordt door allerlei mensen omgetoverd tot ‘bouwbare’ grond. 
Een goed voorbeeld van samenwerking met de wijkaanpak. Op zaterdag 27 april zal 
wethouder Swarts de officiële openingshandeling verrichten. 
 

H. Pancratius  Inzameling gereedschap groot succes 
De door het diaconaal beraad gehouden inzamelingsactie van gebruikt gereedschap  op zaterdag 6 
april is succesvol geweest. Er is in totaal een kleine vrachtwagen vol goederen / gereedschap 
bijeengebracht. Er zijn onder andere  11  fietsen, 2 kinderfietsen ingeleverd. Een 6 tal naaimachines, 
1 rolstoel, 1 looprek en 1 rollator. Verder zeer veel tuingereedschap, ambachtsliedengereedschap,  
en veel elektrisch handgereedschap ingeleverd alsmede een aantal water pompen. De materialen 
worden overhandigd aan de Stichting “Vraag en Aanbod Internationaal”.  Zij  repareren  waar nodig 
en verspreiden het verder. 
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Mondiaal nieuws  Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 
info@dkci-utrecht.nl   bunt@aartsbisdom.nl  

 

 

Evaluatie Vastenaktie Vanuit het Missiesecretariaat is een mail verstuurd met een  evaluatiepapier 
dat gaat over de campagne 2013. Mocht u er geen ontvangen hebben en toch uw ervaring kwijt 
willen dan kunt u een mailtje sturen naar het Missiesecretariaat. 
 

Campagne  Pinksteractie:  9-19 mei:   
Help de missionaire traditie voort te zetten.   
Nog steeds zetten onze missionarissen zich in voor 
kwetsbare mensen, ver weg.  Ook maakt de WNM de 

uitzending of het werk van missionaire werkers mogelijk, zoals van Marc van de Post en Hermien 
Boudens uit ons aartsbisdom.  De campagnematerialen kunt u downloaden van of bestellen via de 
website: www.weeknederlandsemissionaris.nl    

 

Adventsactie 2012  Inmiddels is bekend dat het eindresultaat van de actie €  574.647,-- bedraagt.  
Dit is meer dan vorig jaar en dit betekent dat alle 9 voorkeursprojecten ondersteund kunnen worden. 
Een mooi resultaat van solidariteit en betrokkenheid. Naast de inkomsten uit  de parochies  komt een 
deel van de opbrengst uit de  donateursactie onder de donateurs van de Vastenaktie. 

Vredesweek De vredesweek 2013 staat in het teken van vredesactivisme. 
Onder het motto ‘Act for Peace’ vraagt IKV Pax Christi aandacht voor 
moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland.Op woensdag 22 mei 
organiseert IKV Pax Christi een ambassadeursdag  in Utrecht van 16.00 tot 
21.00 uur, met Jörgen Raymann.  www.ministerievanvrede.nl 

       Ter informatie en ter inspiratie 
 
KPN stopt kerktelefoondienst De kerktelefoondienst, die KPN al vele jaren aan kerken in 
Nederland aanbiedt, is sterk verouderd en wordt daarom per 31 december 2013 stopgezet. Na een 
peiling onder kerken heeft KPN besloten om niet zelf een Kerktelefoondienst te ontwikkelen. Er komt 
een alternatief. 

28 april: Zondag van de arbeid Op 1 mei viert de RK-kerk het feest van de H.Jozef, werkman.  
Liturgische suggesties vindt u in OndersteBoven  nr.  1-2013  blz. 63. De brochure, het themanummer 
Flexibel en bezield, kan worden besteld voor € 2,50 bij het landelijk bureau Disk: info@disk-
arbeidspatoraat.nl  of tel 073-6128201 
 

4 mei Dodenherdenking Op de website van de Raad van kerken is onder  Vieren materiaal 
opgenomen geschikt voor de dodenherdenking op 4 mei. Naast een fragment van een preek van Kaj 
Munk zijn er teksten van The Passion, liederen uit het Nieuwe Liedboek en andere suggesties. 
www.raadvankerken.nl  
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Maandkalender april/ mei  2013 
30 april: Kroningsdag 
  1 mei:   Dag van de arbeid 
  4 mei:   Dodenherdenking 
 
  5 mei:   Bevrijdingsdag 
 12 mei: Moederdag 
 

Agenda Diaconie/PCI 2013 
17 mei: Diaconaal werkbezoek Amersfoort 
13 juni: Diocesane profielhoudersdag diaconie abdij Koningsoord Arnhem 
  5 oktober: Uitreiking Ariënsprijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jack Steeghs 
steeghs@aartsbisdom.nl 
06-29044624 
 
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 
06-13392024 
 
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 
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