
 
Februari 2017, nummer 2 
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Jan Maasen 

 

Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen, maar bent nog geen abonnee, geef dan uw e-mailadres door. Op dit 

adres kunt u ook met bijdragen aan en reacties op deze nieuwsbrief terecht.  
 
Aan- en afmelden  

E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 

 

 

----- 

40-dagencampagne bisdom Rotterdam 

Het bisdom Rotterdam richt in de Veertigdagentijd (1 maart-16 april 2017) de 
schijnwerper op de vele diaconale activiteiten die katholieke parochies, instellingen 
en scholen in deze periode organiseren. Dat gebeurt via de 40-dagencampagne in 
het kader van het 'Netwerk van liefde'.  
 
Alle parochies, scholen en instellingen worden opgeroepen hun activiteiten aan te 
melden. Die komen op de website van het bisdom te staan. Elke dag wordt een 
bericht gemaakt met de diaconale activiteiten van die dag, zowel dichtbij als ver 
weg. Zo wordt zichtbaar dat op veel plaatsen mensen geven om mensen die het 
minder hebben en zo deel uitmaken van het netwerk van liefde. 
 
Activiteiten aanmelden  

E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 
 

----- 

Vastenboodschap paus Franciscus 

In zijn Vastenboodschap (pdf) van dit jaar zegt paus Franciscus dat “de ander een gave is”. Hij maakt dit 
duidelijk aan de hand van de bijbelse parabel over de arme Lazarus en de rijke man. De laatste heeft totaal 
geen oog voor het leed van de arme, zieke Lazarus, die bij de poort van zijn huis ligt. De paus houdt ons een 
spiegel voor: zien wij de ander en zien wij de ander als een gave van God? 
Hij moedigt de gelovigen aan om hun geestelijke vernieuwing in de Veertigdagentijd ook tot uitdrukking te 
brengen in goede daden voor de medemens door bijvoorbeeld de Vastenactie te steunen of om op een 
andere manier iets voor de naaste te betekenen. 
 

----- 

Vastenactieproject op TV 

Op verzoek van de Vastenactie bracht Silvi Hurkmans een bezoek aan El Salvador. Ze logeerde bij een 
familie in de wijk Mejicanos, een van de gevaarlijkse wijken van de stad. Zo leerde zij het leven in deze wijk 
kennen. Een filmploeg reisde met haar mee. De film was op 18 februari te zien op NPO2 om 17.30 uur. Een 
aanrader voor alle MOV-groepen die zich inzetten voor het landelijke project van de Vastenactie. 
 
  

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
http://www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-diaconie/dienen/40-dagencampagne
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----- 

Eigen doelen Vastenactie 

De volgende parochies voeren dit jaar de Vastenactie voor een eigen, door 
de Vastenactie goedgekeurd, project: 

 de parochie H. Thomas (Alphen aan den Rijn) voor de verbetering 
van de water- en voedselvoorziening van de Mark VII school voor 
dove en doofblinde kinderen in Oeganda 

 de parochie H. Theresia van Avila (Drechtsteden) voor een visvijver bij een centrum voor 
meervoudige gehandicapte kinderen in Bangladesh 

 de parochies op de Rechter Maasoever in Rotterdam voor een koeienproject bij een zorgboerderij 
voor slachtoffers van godslastering en gedwongen bekering in Pakistan 

 de parochie H. Augustinus (Wassenaar en omgeving) voor het Lumen Valleyproject in Togo 

 de parochiekern H. Antonius van Padua in Hellevoetsluis voor het Lumen Valleyproject in Togo 
 

----- 

Tweelingproject 
De parochie HH. Petrus en Paulus (Leiden en omgeving) vraagt elk jaar in de Veertigdagentijd ook aandacht 
voor een diaconaal project dichtbij, dat inhoudelijk verwant is met het Vastenactieproject. De Vastenactie 
ondersteunt enkele centra in San Salvador, die kinderen een toekomst willen bieden in wijken vol geweld en 
hen uit de greep van criminele jeugdbendes willen houden. Als tweelingproject is gekozen voor het OKD-
project (Ouders, Kinderen en Detentieprogramma) van Exodus Nederland. Vrijwilligers zorgen ervoor dat 
kinderen onder hun begeleiding een ouder in detentie kunnen bezoeken. Het mes snijdt aan twee kanten: 
Exodus wil hiermee ook voorkomen, dat de kinderen afglijden en later zelf in de criminaliteit belanden. 
 

----- 

De Vastenactie van pastor Huub 
Voor de vijfde keer gaat pastoor Huub Spaan van de Pax Christiparochie (Woerden en 
omgeving) in de Veertigdagentijd elke dag (behalve op zondag) een half uur 
wandelen. Hij vertrekt telkens vanuit een van de vier parochiekerken. Niet alleen 
parochianen kunnen meelopen. Ook schoolklassen van de basisschool gaan mee op 
stap, een dominee van de PKN, een wethouder of burgemeester, leden van de MOV-
groep, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De wandeling wordt 
begonnen met een korte bezinning om 09.00 uur en afgesloten met een kop koffie. De 
opbrengst van het koffiepotje is voor de jongeren van Vamos die deze zomer naar 
Brazilië gaan. 
Ook in de parochie O.L. Vrouw van Sion (Maasland-Schipluiden-Den Hoorn) wordt in 
de Veertigdagentijd elke ochtend een vastenwandeling gehouden. 
 

----- 

Toekenningen DCI 
De DCI heeft in januari de volgende toekenningen gedaan: 

 € 5.000 voor het derde jaar van het project ‘Op de kook toe’ (Leiden)  

 € 6.000 maximaal voor gemeenschapsondersteuning van migrantenparochie 
O.L. Vrouw van de Vrede (Rotterdam) 

 € 2.300 maximaal voor een diocesane werkconferentie over financiële 
hulpverlening  

 € 5.000 voor het DCI-project ‘Zichtbaarheid Caritas’ 

 € 2.000 voor ondersteuning van het Rotterdamse huis van de Missionarissen 
van Naastenliefde 

 

----- 

 ‘Geld maakt gelukkig’ -  
Op donderdag 30 maart organiseert het bisdom Rotterdam een bijeenkomst voor PCI’en en diaconale 
werkgroepen over de uitkomsten van het onderzoek ‘Armoede in Nederland 2016’ (pdf), dat de kerken vorig 
jaar hebben gehouden. De voorlopige werktitel is ‘Geld maakt gelukkig’.  Het onderzoek liet een groei zien 
van de financiële hulp, die kerken verleenden aan individuen en aan collectieve vormen van 
armoedebestrijding. Medewerker diaconie Jan Maasen zal de uitkomsten van het onderzoek presenteren en 
de aanbevelingen voor de PCI’en en diaconieën.  
Daarna kunnen de deelnemers twee workshops volgen over verschillende vormen van financiële 
hulpverlening. Binnenkort volgt de officiële uitnodiging. 
 

https://www.exodus.nl/okd
https://www.exodus.nl/okd
https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/wp-content/uploads/armoedeonderzoek2016-web.pdf


----- 

Projectentocht 2017 

Op zaterdag 13 mei organiseren de DCI en de sectie Dienen de jaarlijkse projectentocht. Dit jaar is het 
thema ‘Migranten’. De deelnemers bezoeken ’s ochtends de Spaanssprekende parochie in Rotterdam 
(stichting Nuestra Casa) en ’s middags de Portugeessprekende parochie (stichting Emanuel). Een 
uitnodiging aan de PCI’en en diaconale werkgroepen volgt binnenkort. 
 

----- 

Alle info DCI nu op nieuwe website bisdom 

Het bisdom Rotterdam heeft sinds kort een nieuwe website. Daarop staat nu ook alle informatie van de DCI. 
Om die reden is de eigen website www.rdci.nl opgeheven. Bezoekers op de oude website van de DCI 
worden direct omgeleid naar de pagina’s van de DCI op de bisdomsite.  U vindt hier alle info over aanvragen 
bij de DCI, toekenningen, Steunfonds DCI en activiteiten als de projectentocht. 
 
I.  www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-diaconie/diocesane-caritas-instelling/dci-pagina 
 

----- 

Hongerdoekencollectie uitgebreid 
De collectie hongerdoeken van het bisdom is onlangs uitgebreid met 20 kleine exemplaren en 9 grote. De 
MOV-ZWO-groep van Vlaardingen heeft deze doeken geschonken. Daarmee zijn de uitleenmogelijkheden 
aanzienlijk vergroot.  
 
Er is ook belangstelling voor. Afgelopen maand ontvingen we al 4 verzoeken voor in totaal 11 verschillende 
hongerdoeken. 
 

----- 

Veertigdagenkalender 
Verschillende parochies maken weer een eigen veertigdagenkalender of -boekje, vaak in samenwerking met 
lokale protestantse kerken. Voorbeelden: Jorisparochie Ridderkerk, Sint Jan de Doperparochie (Gouda en 
omgeving), H. Willibrordusparochie (Lisse en omgeving). 
 

----- 

Fairtrade kerk 
Verschillende parochiekernen in het bisdom willen fairtrade kerk worden. Dan 
moeten ze aan drie criteria voldoen: 

 Fairtrade producten gebruiken 

 Publiciteit geven aan fairtrade 

 Lokale acties voor fairtrade doen 
Zowel de parochiekern St. Joseph in Wassenaar als de Sint-Maartenparochie 
(Bollenstreek-Zuid) willen een werkgroep fairtrade oprichten om hiervan werk 
te maken. In hun parochiebladen plaatsten ze een oproep. Met dit initiatief 

willen ze bijdragen aan de zorg voor het gemeenschappelijke huis, waartoe paus Franciscus opriep in zijn 
encycliek ‘Laudato Si’.  
 

----- 

Is er een oplossing voor armoede? 
Armoede en schulden zijn een hardnekkig probleem. De huidige aanpak van de overheid biedt te weinig 
resultaten. Zijn er oplossingen? Palliam, het geloofscentrum in de Maria ter Zeekerk in Noordwijk, 
organiseert op woensdag 22 februari een avond over deze problematiek met medewerking van Martijn 
Schut. Kosten: € 5,00. 
 

----- 

PCI betaalt vrijwillige ouderbijdrage vluchtelingengezinnen 

De PCI Langeraar sprak onlangs met de directeur van de basisschool over kinderen en armoede. De 
vrijwillige ouderbijdrage van 45 euro per kind bleek vooral een probleem voor een aantal gezinnen van 
statushouders, die pas in het dorp zijn komen wonen. De PCI heeft toegezegd deze ouderbijdragen te zullen 
betalen. In een overleg van alle PCI’en in de federatie HH. Clara en Franciscus riep zij andere PCI’en op 
alert te zijn op dit probleem.  
 
  

http://www.nuestracasarotterdam.nl/nl_NL/
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----- 

PCI regelt fietsen 
Al bekend met het ANWB Kinderfietsenplan? De PCI De Mantel (Nieuwkoop-Noorden) wel. De ANWB 
zamelt kinderfietsen in, knapt ze op en geeft ze aan kinderen tussen de 10 en 18 jaar die opgroeien in 
armoede. Aanvragen voor een fiets kunnen worden gedaan door maatschappelijke organisaties met een 
ANBI-status. Elke PCI heeft die status. Zo heeft PCI De Mantel 15 kinderen van vluchtelingen en andere 
gezinnen die leven in armoede aan een fiets kunnen helpen.  
 

----- 

Meer mensen langdurig arm 

Volgens de jongste cijfers van het CBS leefden in 2015 221.000 huishoudens langdurig (meer dan vier jaar) 
in armoede (3,3%). Dat waren er 27.000 meer dan in 2014. De armoede treft vooral eenoudergezinnen met 
kinderen. In 2015 leefde 1 op de 12 eenoudergezinnen met minderjarige kinderen al minstens vier jaar 
achtereen onder de armoedegrens.  
In totaal groeiden in 2015 ruim 320.000 minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. 
Voor 125.000 van hen was dit het vierde jaar achtereen, 8.000 meer dan in 2014.  
 
De cijfers zijn wat lastig te vergelijken met vorige publicaties. Door een methodewijziging is het aantal 
huishoudens met een laag inkomen in 2014 met 85.000 verlaagd. 
 

----- 

Regionale expertbijeenkomsten ‘Samen tegen armoede’ 
Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier 
regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland. Deze bijeenkomsten zijn een 
vervolg op het Armoedeonderzoek. PCI’en en diaconieën organiseren een scala aan 
activiteiten om mensen in de knel materieel en immaterieel te ondersteunen. Dat 
gebeurt ook vanuit initiatieven als SchuldHulpMaatje, Voedselbanken, Noodfondsen 
en Diaconale Platforms. Op de expertbijeenkomst worden deze ervaringen 
bijeengebracht. Deelname is gratis. 
 
Bijeenkomst regio West 
Donderdag 11 mei, 18.00-21.30 uur 
Het Baken, Woerden 
 

Meer info en aanmelden  
I.  www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten  
 

----- 

Arbeid en zorg 
De Raad van Kerken heeft een brochure uitgegeven over 'Arbeid en zorg' (pdf). 
Daarin staat materiaal voor persoonlijke bezinning en gebruik in de parochie. Tevens 
bevat het liturgische suggesties voor  

 de Biddag voor Gewas en Arbeid (8 maart)  

 de Zondag van de Arbeid (30 april) en  

 de Dankdag voor Gewas en Arbeid (2 november).  
 
Op de website van de Raad van Kerken staat ook nog enige aanvullende informatie, 
waaronder liedsuggesties: 
I.  www.raadvankerken.nl/?b=4223 
 

----- 

Beheer agrarisch onroerend goed  

Sommige PCI-en bezitten stukken grond of boerderijen. Een zorgvuldig beheer van dit agrarisch onroerend 
goed vereist de nodige aandacht, tijd en deskundigheid. Voor deze besturen organiseert het bisdom op 
woensdag 17 mei 2017 een voorlichtingsbijeenkomst in  Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst wordt door 
een aantal medewerkers van Rentmeesterkantoor Overwater nader ingegaan op de belangrijkste aspecten 
van het beheren van agrarisch onroerend goed en op recente ontwikkelingen op dat gebied. De bijeenkomst 
begint om 19.00 uur en wordt voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. De uitnodiging volgt. 
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----- 

Agenda 
 
Donderdag 9 maart 2017 
Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie 
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam 
Tijd: 14.00-16.00 uur 
 
Donderdag 30 maart 2017 
‘Geld maakt gelukkig’- bijeenkomst rond armoedeonderzoek kerken 
Plaats: parochiezaal Emmaüsgangers, Reyerdijk 67, Rotterdam 
Tijd: 18.00-22.00 uur 
 
Woensdag 17 mei 2017 
Voorlichtingsbijeenkomst agrarisch onroerend goed 
Plaats: Church of Our Saviour, Koningin Marialaan 2, Den Haag 
Tijd: 19.00 uur 


