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“Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. (psalm 34,7) 

Bij gelegenheid van de tweede Werelddag van de Armen op 18 november 
schrijft Paus Franciscus: 

“De armen zijn de eerste die in staat zijn om de tegenwoordigheid van god te 
herkennen en getuigenis af te leggen van zijn nabijheid in hun leven. God 

blijft zijn belofte trouw en ook in de duisternis van de nacht laat Hij het niet 
ontbreken aan de warmte van zijn lierde en vertroosting. Om echter de 

drukkende toestand van de armoede te overwinnen is het noodzakelijk dat 
zij de aanwezigheid van de broeders en zusters gewaar worden die zich om 
hen bekommeren en die door de deur van hun hart en leven open te zetten, 

hen laten voelen dat zij hun vrienden en familieleden zijn”. 

 

Hij verwijst daar naar Evangelii Gaudium (198)  

“Wij zijn geroepen Christus in hen te ontdekken, hun onze stem te lenen in hun aangelegenheden, 

maar ook hun vrienden te zijn, naar hen te luisteren, hen te begrijpen en de mysterieuze wijsheid aan 

te nemen die God ons door middel van hen wil meedelen”. >>klik hier voor de brief van de Paus 
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https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2018/09/Boodschap-paus-Franciscus-voor-de-Tweede-Werelddag-van-de-Armen-.pdf
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PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 
 
 

Caritas en diaconie in het aartsbisdom 

 
De AVG-nieuwsbrief van de rkk-kerk meldt donderdag 8 
november: Kant en klare PowerPoint presentatie over AVG 
beschikbaar voor parochiebesturen: Parochiebesturen en 
(inter)parochiële caritasinstellingen die hun vrijwilligers willen 
informeren over de invoering en de consequenties van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen 

daarvoor nu een kant en klare PowerPoint presentatie downloaden. Hierin is alle relevante informatie 
over de AVG toegankelijk samengevat. U vindt deze op de site van de rkkerk – AVG: >>klik hier 
 
 

Diocesane diaconale inspiratiedag 
Als deze nieuwsbrief verschijnt vindt a.s. maandag 12 november de diaconale 
diocesane inspiratiedag plaats,  Bewogen katholiek. Deze vindt plaats in het 
Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2, 7423 EM DEVENTER. Het 

programma begint om 16.00 uur met een eucharistieviering. Daarna zal de heer Sander Schelberg, 
burgemeester van Hengelo, de inspiratielezing geven. Na een eenvoudige maaltijd gaan we verder met 
workshops in 2 rondes: over kleurrijk geloven, ontmoetingen van en door jongeren, over omgang met 
dementie, het waterproject van de bisschoppelijke Vastenactie en de brief van paus Franciscus over 
de Werelddag van de armen. U bent welkom. Meldt u zich nog even bij het secretariaat info@dkci-
utrecht.nl. Op onze website en in de volgende nieuwsbrief hoort u er meer over.  

 

Ariensprijs: We willen graag uw aandacht vragen voor de Ariensprijs. Kijkt u in 
de omgeving van uw kerk, dorp, buurt of stad eens naar mooie initiatieven om 
voor te dragen. U mag er gerust trots op zijn. Bescheidenheid is een deugd, maar 
als anderen er van kunnen leren mag een activiteit zeker worden gezien!! In 
bijgaande brief staat hoe u te werk kunt gaan. >>lees meer 

 
 

DKCI: Het team is op volle sterkte om weer ten dienste te staan van PCI-besturen, 
werkgroepen en diaconie in de parochie. Met de kleiner wordende kerk, personeel en 
financieel, is er werk aan de winkel. Op onze website vindt u meer informatie >>klik hier 
 

 

Agrarische wereld – expertise Omdat verschillende pastorale teams 
direct of indirect te maken hebben met agrarische problematiek, laat het 
team van diaconale werkers van de DKCI zich op 20 november bijpraten 
door deskundigen uit de agrarische wereld en het pastorale veld. Op die 
wijze hopen we de pastorale teams beter te kunnen verwijzen en te 
adviseren.  
 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/avg/
mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:info@dkci-utrecht.nl
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2018/09/Brief-bij-folder-Ariëns-Prijs-voor-Diaconie-2019.pdf
https://www.dkci-utrecht.nl/activiteiten/per-1-november-is-het-relatiebeheer-als-volgt-verdeeld-2/
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Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie 
 

 De Mantel van Sint Maarten, vrijdag 9 november – vanaf 
16:00, Domkerk Utrecht Dit jaar staat dit evenement geheel in 
het teken van kinderen in armoede. Er zijn in de stad Utrecht te 
veel kinderen die op welke manier dan ook te maken hebben met 

armoede. De achterstand die deze kinderen in de jeugd oplopen is vaak lastig of helemaal niet meer 
in te halen. Er zijn gelukkig veel stadsgenoten, initiatieven en organisaties die een positieve bijdrage 
willen leveren. Tijdens het evenement staat ontmoeting centraal. De verschillende initiatieven, 
fondsen en ervaringsdeskundigen zijn aanwezig op een infomarkt om met elkaar te ervaringen delen 
en u te informeren. Er zal een inhoudelijk programma zijn waarbij onder andere de Kinderombudsman 
Magrite Kalverboer haar medewerking zal verlenen en in de vorm van een speeddate sessie wordt nog 
meer ervaring uitgewisseld. Doel van dit evenement is om alle professionals, vrijwilligers en andere 
betrokkenen van elkaar op de hoogte te brengen. Iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis 
en aanmelden is niet nodig. Meer informatie: >>klik hier 

 
De Pancratiusparochie organiseert een diaconaal weekend op 
10-11 november. Thema: Vrijwilligers?- Buitengewoon! Ook de 
scholen in onze parochie hebben een bijdrage geleverd. Met 
verschillende kleuren verf hebben zij allemaal handen op een 
groot wit doek gezet. Tussen de handen door zijn zinnetjes  of 
woorden gezet, die  betrekking hebben op vrijwilligers. Deze 
doeken hangen in de kerk. Er worden kaarten uitgereikt waarop 

een pluim staat afgebeeld met de tekst. Ik geef jou een pluim. 
 
 

De Rock Solid groep van enthousiaste tieners komen eenmaal per maand bij 
elkaar voor een gezellige avond vol maffe spelletjes, goede gesprekken en 
verdieping in het geloof. De vlam voor geloof en diaconie wordt aangewakkerd. 
Het jaarthema is I'am, ik ben, wie zijn jongeren, wie willen ze worden? 
 
 

 
PCI- Pancratius Heel veel PCI-en zijn bezig met de voorbereiding van Sinterklaas 
en kerstpakketten. Zo ook de PCI-Pancratius. De voorbereidingen voor de 
kerstpakketten actie wordt deze maand opgestart in samenwerking met de 
diaconie van de PKN Tubbergen. 

 

de parochies de Heilige Geest, HH Jacobus en Johannes en de Goede 
Herder starten een nieuwe diaconale activiteit voor jongeren van 16 – 
35 jaar. Meet, Eat & Do. Een goed voorbeeld voor anderen?  
Ben jij 16-35 jaar? Wil jij jongeren van je eigen leeftijd ontmoeten? Er ook 
gezamenlijk mee eten? En vanuit je geloof de samenleving nog mooier 
maken? Doe mee met Meet, Eat & Do. De diaconale jongerenactiviteit waar 
je medejongeren ontmoet vanuit de drie parochies De Heilige Geest, HH 
Jacobus en Johannes en De Goede Herder.  

 
 
 

http://www.mantelvansintmaarten.nl/
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Norbertusparochie De Petruskerk in Lelystad is aangesloten bij het 
platform Lelystadse kerken. In het weekend van 9-11 november zijn 
jongeren “actief voor de ander” in Lelystad.  
Nieuwsgierig en wil je meer weten over Dive the City >>klik hier 
 
 

 

 

 

 

Twente 

Wat bindt de Kerk en de Vakbeweging en hoe ziet hun toekomst er 
uit? Onder deze titel organiseert de lokale FNV van Twente een 
bijeenkomst op Donderdag 22 november 2018 van 16.00 tot 20.00 uur 
bij Oyfo Techniekmuseum, Industriestraat 9 in Hengelo. Zowel bij de 
kerken als bij de vakbeweging worden afnemende belangstelling en 
teruglopende ledentallen gesignaleerd. Wat beweegt in deze moderne 
tijden de Kerk en wat beweegt de Vakbeweging, en waar staan de Kerk 

en de Vakbeweging eigenlijk voor? 
De volgende sprekers geven hun visie: 
• Agnes Jongerius, voormalig FNV-voorzitter en thans lid van het Europarlement 
• Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht 
• Piet Hazenbosch, voormalig bestuursadviseur CNV en historicus 
• Hub Crijns, directeur van DISK en penningmeester werkgroep “arme kant van Nederland”. Opgave 
via: fam-boer@home.nl 
 
 

Landelijk 

 Romeroviering in Utrecht geslaagd 
Op 13 oktober kwamen in de Dominicuskerk meer dan honderd mensen uit het 
hele land naar een bijzondere viering t.g.v. de heiligverklaring van Mgr. Romero. 
Het was een initiatief van de parochie van de H. Drie-eenheid. Onder de 
aanwezigen nogal wat mensen die in de jaren ’80 uit El Salvador naar Nederland 
waren gevlucht. Ook was de hele staf aanwezig van de ambassade van El Salvador 
in Den Haag, en allerlei mensen die in de afgelopen veertig jaar betrokken waren 
bij dit land; een van de armste en gewelddadigste ter wereld. De voorganger, 
Mauricio Meneses, zelf afkomstig uit Colombia, wist een sfeer te creëren, waarin 
ieder zich verbonden voelde met elkaar en ook zijn of haar ervaringen voor God 

kon brengen. Na afloop was er een interessante lezing door de Panamese missioloog Jorge Castillo 
Guerra over Romero en zijn beleid. De tekst van de lezing is op te vragen bij oldenhof@aartsbisdom.nl   
 

https://parochienorbertus.nl/dive-the-city-2018
mailto:fam-boer@home.nl
mailto:oldenhof@aartsbisdom.nl
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Kansfonds – Franciscusfonds.  
Het Kansfonds startte een fonds ter ondersteuning van Inloophuizen. 
Inloophuizen konden zich daar de afgelopen maanden voor 
aanmelden o.a. via het DAK. Omdat niet alle parochiële inloophuizen 
aangesloten zijn, adviseren we voor eventuele ondersteuning de 
website eens te bezoeken: >>klik hier voor de website 
 
 

 

Kerk en armoede Het knooppunt kerken en armoede stuurt een 
nieuwsbrief rond, met o.a. berichten over de werkconferentie ‘geloven 
in mensen nu’, waarover we ook de vorige nieuwsbrief al berichtten. 
Voor meer informatie:  >>klik hier en hier 
 
 

 

Laudato ‘Si Met maatschappelijk activeringswerk organiseert voor 

de noordelijke provincies op 30 november een werkconferentie 

over geloof Duurzaamheid en toekomst. Deze vindt plaats in Zwolle. 

Zie bijgaande flyer.  

 

laaggeletterd Steeds vaker zijn PCI-vrijwilligers zich bewust van de 
laaggeletterdheid van mensen die om hulp komen vragen. Dat zijn 
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij 
zijn veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden. Zij zijn 
oververtegenwoordigd onder de schuldenaren die zich aanmelden 
voor schuldhulpverlening. Zij weten vaak niet op eigen kracht de 
juiste weg te vinden. Zij hebben vaak ook moeite om met de 
computer om te gaan. 2,5 Miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder 
hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor meer 
informatie zie: >>klik hier 

 
Franciscaans Jongeren Treffen wint Religieuzenprijs 
2018 OP 8 november 2018, is in ‘s-Hertogenbosch de 
Religieuzenprijs 2018 uitgereikt aan het Franciscaans 
Jongerentreffen. De prijs, bestaande uit een beeldje en een 
geldbedrag van € 5000,--,  is beschikbaar gesteld door de 
Konferentie Nederlandse Religieuzen. 
Het FJT is een weekend dat jaarlijks wordt gehouden rond een 
Franciscaans geïnspireerd thema dat aansluit bij jongeren. Er 
zijn momenten van bezinning, creatieve workshops, vieringen 

en er is ruimte voor ontmoeting. De weekenden worden samen met jongeren georganiseerd en zijn 
voor zeer diverse doelgroepen. De jury is van mening dat het gaat om een project dat met steeds weer 
een verfrissend en nieuw programma duidelijk gericht op verdieping en vormgeving. “Belangrijk is ook 
dat jongeren zelf duidelijk betrokken worden en medeverantwoordelijk zijn voor het programma. Het 
is een project dat zich in al die jaren ruimschoots bewezen heeft,” sprak de voorzitter bij de 
bekendmaking van de winnaar en de overhandiging van het beeldje” 
 

http://www.kansfonds/franciscusfonds.
http://www.geloveninmensennu.nl/
http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/flyer-werkconferentie-WEB-A5-bijlage-bericht-de-KIM.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/
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Leerhuis 
 
De werkers van de DKCI gaan vooral in op de vragen die op lokaal niveau leven. 
Gezamenlijk hebben we een cursusaanbod ontwikkeld, van zaken die in elke 
PCI en parochie terugkeren.   
   
 

 

• Zorg en wetgeving: wat is er veranderd in de sociale wetgeving. Wat doet de gemeente? Wat 
doet de landelijke overheid? Wat doet de buurtzorg? En wat doet de kerk?  

• fondswerving – sommige PCI-en zijn rijk, anderen zijn minder  draagkrachtig. Er leven wel 
goede ideeën. Waar is geld te vinden? Mara fondswerven, hoe doe je dat?  

• Armoede dichtbij. Het is een steeds terugkerende vraag: waar vinden we in onze omgeving 
mensen die arm zijn. De DKCI biedt een korte training aan: waar en hoe kijken we naar armen?  

• Besturencursus PCI . Het Algemeen Reglement wordt soms lastig gevonden om te lezen. Toch 
geeft het de kaders aan waarbinnen een PCI-bestuur werkt. Voor nieuwe en oude 
bestuursleden bieden we deze presentatie aan, om uit te leggen en uit te wisselen.  

• Vrijwilligerscursus. De kerk vergrijst, het aantal mensen wordt minder, maar het werk van 
caritas en diaconie lijkt toe te nemen. Waar zijn dan de vrijwilligers te vinden die het werk 
willen doen? Er staat een andere vrijwilliger op dan in het verleden. Hoe zorgen we dat zij ons 
vinden?  

• In Godsnaam Omzien naar elkaar Elke parochie kent bezoekgroepen en betrokken vrijwilligers 
die het bezoekwerk doen. Deze training, die in Overijssel regelmatig met groot succes gegeven 
wordt i.s.m. het KCWO,  biedt vaardigheden aan op het gebied van gespreksvoering en 
signalering van sociale moeilijkheden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Trees Versteegen 
Teamleider 
eindredacteur 
t.versteegen@aartsbisdom.nl 
 
Bernanda van den Hengel  
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
 
Hans Oldenhof 
oldenhof@aartsbisdom.nl 
 
 

 
Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met 

het secretariaat van de DKCI telefoon 06-42952862, e-mail 

info@dkci-utrecht.nl of bezoek onze website: www.dkci-utrecht.nl 

mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl
mailto:vandenhengel@aartsbisdom.nl
mailto:oldenhof@aartsbisdom.nl
mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/

