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“Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden, maar 
in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt; dat wij onze bestemming niet vinden in 
onverschilligheid en hebzucht, maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft; dat ons 
bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben maar door wat oneindig groter is 
dan wij kunnen bevatten.”  (het begin van beginselverklaring remonstrantse broederschap 2006)  
 

Aanrader  Diaconaal werkbezoek 21 februari 2013                                                                                                    
Werkt u als vrijwilliger, bent u pastoraal werker, diaken; 
 u bent welkom! Diaken Aloys Wijngaards is uw gastheer.  
Plek van samenkomen 10.30 uur Diaconaal Inloophuis  
St. Marten, van Slichtenhorststraat 34, 6821CM Arnhem. 
Buurtpastor Geert Rozema verzorgt een rondleiding en geeft informatie.  15.00 uur einde 
werkbezoek. Voor  de lunch wordt gezorgd. Opgave voor 15 februari  info@dkci-utrecht.nl 
 

PCI uit het bestuur  Het bestuur wijst erop dat alle begrotingen en jaarplannen uiterlijk 1 maart 
2013 binnen moeten zijn (oorspronkelijk  1 december 2012).  
De jaarverslagen en de jaarrekeningen  worden voor 1 mei verwacht bij het secretariaat: 
Kerklaan 22, 3828 EB Amersfoort. info@dkci-utrecht.nl  
Heeft u vragen en/of wenst u ondersteuning  neem contact op met de diaconale werker.  
De benodigde voorbeelden en formulieren vindt u op de website  www.dkci-utrecht.nl 

 

  Mondiaal nieuws:  

Missiesecretariaat: info@dkci-utrecht.nl   bunt@aartsbisdom.nl  
 
Adventsactie 2012 Eerste resultaten zijn bekend. Vanaf november vorig jaar is er al € 386.000,-- 
binnengekomen!  Dit is op dit moment al meer dan vorig jaar. In de maanden januari en februari 
maken parochies/penningmeesters nog vaak de collecteopbrengsten over. Dus naar verwachting zal 
het eindresultaat nog verder stijgen.  
  

Nieuwsbrief Diaconie 
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Vastenaktie 2013  Het voorbeeld land is Honduras.  Het opvangproject 
van zuster Valdete staat centraal. Met haar medezusters helpt ze de 
teruggestuurde  en de gedesillusioneerde migranten om in de eigen 
Hondurese  samenleving een positie te verwerven. Informatie is te vinden 
op de website www.vastenaktie.nl Ook dit jaar  blijft het thema  ‘de 
Vastenaktie van’ een uitdaging aan mensen om zelf vorm te geven aan 
het vasten. Maak een eigen poster -  organiseer een koffiestop op de 
markt bv. Onder de knop Plaza is al het materiaal te downloaden, foto’s, 
tekst voor het parochieblad en informatiemateriaal maar ook de 
PowerPointpresentatie over vasten anno 2013, een stellingenspel en 
informatie over de hongerdoeken.  In de Web shop op deze site zijn de 
materialen te bestellen.    

 
Informatieavonden vastenactie  Tot onze spijt is de avond in het vicariaat Arnhem niet doorgegaan 
omdat er slechts 1 aanmelding was. Op de twee andere avonden kregen de aanwezigen van  
Dhr. Guus Prevoo, missionair werker van de Vasten –en de Adventsactie,  een inspirerend verhaal 
over het belang van missie. In het tweede deel informeerde hij de bezoekers over het projectland 
Honduras. De PowerPoint is te verkrijgen bij het missiesecretariaat. 
 
Vastenaktie De Pelgrimstocht  Opnieuw maar anders! Het blijft een bijzondere en spirituele 
wandeltocht ter bezinning én om fondsen te werven onder meer voor het centrale project in 

Honduras. Vanuit  Simpelveld worden nu drie rondwandelingen 
gemaakt en wel op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 
maart 2013. Iedere dag heeft een ander thema. U kunt alle 
dagen meelopen, maar ook één of twee dagen meewandelen. 
Ieder bedrag is welkom. Er zijn geen deelnamekosten 
verbonden aan de Pelgrimstocht. Daar staat tegenover dat 
deelnemers zelf voor hun maaltijden en overnachtingen zorgen. 
Er zijn wel afspraken gemaakt met  Damiaan Simpelveld,  een 
verblijfsaccommodatie ter plekke. Relevante informatie onder  

andere over de routes, de avondprogramma’s,  Damiaan Simpelveld en de inschrijving vindt u op 
www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht.  
 
Gebedsweek voor de eenheid Dalits, de onaanraakbaren, outcast  in 
India, stonden centraal in de gebedsweek voor de eenheid. Het 
centrale thema Wandelen met God is aangereikt door de kerken van 
India en gebaseerd op de tekst van Micha 6:8 een oproep tot trouw, 
nederigheid en gerechtigheid. Tussen 20 en 27 januari is hieraan op 
vele plekken in oecumenisch vieringen in ons bisdom aandacht  
gegeven. www.raadvankerken.nl  
 

Inspiratiedagen WNM en Missio   reserveer  in uw agenda  
Inspiratiedag WNM: (Week Nederlandse Missionaris) is  op zaterdag 13 april 2013 in de Grote Kerk in 
Den Bosch.  
 
Inspiratiedag Missio:  28 september 2013 in Utrecht.   Themaland wordt Tanzania.  
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   Diaconaal nieuws  Parochie en PCI   
  info@dkci-utrecht.nl  

PCI:  Armoede onderzoek 2013 medewerking gevraagd!!!    

In 2013 gaat een nieuw oecumenisch ”Armoedeonderzoek 
2013” van start naar de diaconale hulpverlening door kerken 
vanwege armoede. In 11 kerkgenootschappen en allianties van 
kerkgenootschappen worden vragenlijsten uitgezet om dit te 
onderzoeken. Eind oktober zal het eindrapport van dit 
onderzoek worden gepresenteerd. 
 Dit onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken. Het onderzoek dient verschillende doelen. 
Het geeft een totaalbeeld van de individuele en collectieve steun van de plaatselijke kerken aan 
mensen in Nood. Het geeft inzicht over de toe-of afname van de kerkelijke hulpverlening . Ook geeft 
het resultaat gereedschap in handen om met de overheid in overleg te treden over een sociaal 
armoedebeleid. In februari krijgen de besturen van de PCI-en/werkgroepen de informatie  en het 
verzoek tot deelname toegestuurd per mail.  

Vasten in de parochie  

H. Lebuinusparochie Vastenteksten  Hoe doet u straks aan de vasten? Een boterham minder? Een 
gulle gift voor de bisschoppelijke vastenactie? Wat vaker naar de kerk? En de dagelijkse oefening om 
op weg te gaan naar Pasen? In de H.Lebuinus parochie  wordt dagelijks een tekst aangeboden om bij 
stil te staan. Die kunt u ook dagelijks in uw mailbox krijgen wanneer u zich daar voor opgeeft. Meld u 
aan voor de vastenteksten op www.heiligelebuinus.nl/nieuwsbrief 

 
H.Pancratius parochie  Een geschenk van de parochie! Vastenkalender voor 
de parochianen  Een vastenkalender voor ieder huishouden, voor degenen 
die ervoor geïnteresseerd zijn. Veertig dagen lang inspiratie voor ouders - 
kinderen.  Ook de scholen zijn erbij betrokken. Kinderen hebben gebedjes 
gemaakt.  Elke week een (ook Hondurees) recept. Een citaat uit de lezing 
van de dag, een spreuk maar ook een knutselidee op de woensdag om 
samen met de kinderen met vasten bezig te zijn. Het idee van een kijktafel 
wordt aangereikt. Kortom de kalender is een hulpmiddel om vasten direct te 
beleven.  Het gezin, de school en de geloofsgemeenschap hebben zo samen 

een bindmiddel om tijdens de vasten te vieren, te dienen en te leren.     
U kunt de vastenkalender bestellen bij het secretariaat H. Pancratius info@hpancratius.nl,  
kosten € 10,00 per kalender.  
   

Parochie Lumen Christi helpt Voedselbank Op verzoek van de Voedselbank zal de parochie 
Lumen Christi starten met de inzameling van houdbaar voedsel. Parochianen worden verzocht, om 
dit jaar twee keer voedselwaren af te geven in hun kerk, rondom de weekendviering(en). Het 
komend weekend, 12 /13 januari zal dit gebeuren in Denekamp en Noord Deurningen, in de andere 
vijf kerken volgt deze inzameling later. Met name kan gedacht worden aan voedingswaren in blik 
(groente, soep, fruit), rijst, pasta’s, jam, koffie, thee maar ook wasmiddelen en zeep zijn erg gewenst.  
De Parochie hoopt op grote bereidheid om op deze wijze de Voedselbank te ondersteunen. 
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  Ter informatie en ter inspiratie 
 
Woensdag 13 maart  Seniorenpastoraat Utrecht en Stichting De KIM ‘Erbij blijven’  
Een symposium voor pastores en vrijwilligers in de parochies en leden van de KBO-afdelingen in de 
provincie Utrecht. Doel: het bieden van inspiratie, kennis- en ideeënuitwisseling m.b.t. 
zingevingsactiviteiten met en voor ouderen, naar aanleiding van de enquête die in 2012 is gehouden 
onder parochies en KBO-afdelingen. Waar:  Pauluskerk,  Duitslandstraat 9, 3402 TJ, IJsselstein. Tijd: 
10.00- 15.30 uur.  Kosten €  15,-- per persoon (inclusief koffie/thee en lunch).  Aanmelden en meer 
informatie:  e-mail bureau@seniorenpastoraatutrecht.nl  telefoon (06)22 19 19 55 

 
Onderste Boven   Een uitgave van Arbeidspastoraat Disk 
Het arbeidspastoraat schenkt jaarlijks aandacht aan momenten die traditioneel gericht zijn op arbeid. 
In 2013:  13 maart Biddag voor het gewas,  28 april  Zondag van de Arbeid, 6 november  Dankdag 
voor het gewas en arbeid. Het thema is Flexibel en bezield? Naast de liturgische suggesties voor 
vieringen zijn er artikelen om dit thema te verdiepen en met elkaar in gesprek te gaan. Tevens vindt u 
een bijdrage over ‘Ontdek je betrokkenheid bij duurzaamheid’ een spel en een lerend netwerk.  
Losse nummers € 2,50 info@disk-arbeidspastoraat.nl   www.disk-arbeidspastoraat.nl    

 
Ter overweging Drie koepelorganisaties van drie religies in 
Nederland vragen u om gebed voor mensen die te maken hebben 
met geweld of met inperkingen van vrijheden en mogelijkheden. 
Met het oog op recente geweldserupties en spanningen in de 
Gazastrook, Israël, Syrië en Egypte willen we woorden geven aan 
vrede en welzijn. Misschien wilt u overwegen onderstaand gebed of 
een gedeelte daarvan persoonlijk in de mond te nemen of een plek 
te geven in een religieuze samenkomst. 
U kunt de Heilige aanspreken, zoals Hij bekend is in de eigen 
 traditie en dan de hier onder volgende tekst toevoegen. 

Contactorgaan Moslims en Overheid, Raad van Kerken, Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenootschap,  Nederlands Verbond van Progressief 
Jodendom. www.raadvankerken.nl  
 
We bidden voor alle mensen, kinderen, volwassenen, die getroffen zijn door wapengeweld. 
Dat zij vrede ontvangen. 
We bidden voor alle mensen, die de wapens ter hand nemen. Dat het geld niet langer naar de wapens 
hoeft te gaan, maar beschikbaar kan komen voor opbouwwerk. 
We bidden voor artsen, verplegers, metselaars, ambtenaren en anderen die zich inzetten voor 
projecten die grenzen van etnische groepen overstijgen. 
We bidden voor veiligheid, onderling respect, ruimhartigheid, liefde voor elkaar. 
 
We bidden voor onze geloofsgenoten in Nederland. Dat zij gevoelens en passie herkennen bij mensen 
buiten onze eigen cirkel. 
We bidden voor een jonge generatie. Dat het besef bij hen groeit dat het goede woord op het goede 
moment gesproken is als een gouden appel op een zilveren schaal. 
 
Dat wij zelf beseffen, dat we rijker worden als we onszelf geven. 
Dat we ervaren meer mens te worden, als we anderen menselijk tegemoet treden. 
Dat we het geheim van het geloof vruchtbaar weten te maken voor de wereld en dienstbaar 
vermogen te zijn aan de ander.  
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Diaconale werkbezoeken:  
Donderdag 21 februari  :Veelkleurige diaconie in Arnhem 
Maandag  25 maart  :West-Betuwe in bedrijf  
Vrijdag 17 mei    :Straatpastoraat Amersfoort 
aanmelden bij  info@dkci-amersfoort.nl   
 

Uitreiking Ariënsprijs  zaterdag  5 oktober in de Walburgiskerk  te Arnhem 
 
13 februari: Aswoensdag begin van de vastentijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
 

Bernanda van den Hengel 
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
06-13392024 
 
Herman Rolfes  
rolfes@aartsbisdom.nl 
06-20345656  
 
Secretariaat:  
Yvonne Schneider 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
 

Bezoek onze website: 
www.dkci-utrecht.nl 

voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

mailto:info@dkci-amersfoort.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/

