Nieuwsbrief september 2016, nummer 6
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? Ga naar de bisdomsite voor de webversie.
Nieuwsbrief voor vrijwilligers en bestuursleden in het bisdom Rotterdam die actief zijn op de werkvelden
caritas, diaconie dichtbij en MOV-werk (Missie, Ontwikkeling en Vrede).
Verschijnt minstens zes keer per jaar. Aan- en afmelden bij:
E: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
-----

Vredesweek
•
•

•

•

Voor de vijftigste keer is dit jaar de Vredesweek gehouden. Een kleine
greep uit de activiteiten in ons bisdom:
op zondag 18 september organiseerde de Regionale MOV WestlandDelflanden voor de derde keer een vredeswandeling in het Prinsenbos in
Naaldwijk met als thema: Vrede verbindt. De wandeling duurde ongeveer
70 minuten en werd afgesloten met een toespraak van PAX-medewerker
woensdag 21 september vond in Leiden een vredeswake plaats op het
Stadhuisplein.
in het MOC Schilderswijk in Den Haag werd op zondagmiddag 25
september een groot vredesfeest gevierd als afsluiting van de Haagse
Vredesweek. Optredens met muziek, zang, dans en sprekers wisselden
elkaar af.
Vele Vlaardingers Eén Huis organiseerde diezelfde middag de
Vlaardingse Walk of Peace. De wandeling startte bij Vluchtelingenwerk
Maasdelta en voerde al zigzaggend naar de Stadsgehoorzaal.

-----

Waterloop
M25 St Christoffel organiseerde op 17 september een waterloop in de binnenstad van Dordrecht en een
Afrikaanse markt op het kerkplein van de Antoniuskerk. Kinderen liepen voor kinderen zonder water. Kinderen
van 4 tot 10 jaar legden een parcours af van 1 kilometer, tieners en jongeren een parcours van 5 km. De
deelnemers lieten zich sponsoren om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hulporganisatie Dorcas in de
strijd voor schoon drinkwater en de aanleg van sanitaire voorzieningen in Ethiopië.
-----

M25 Leiden uit de startblokkien
Ook elders in het bisdom zijn de M25 groepen vol enthousiasme gestart met het nieuwe seizoen. Enige
voorbeelden:
•
M25 Den Haag sliep in de nacht van 23 op 24 september met een groep tieners uit Den Haag op
straat. In een zelfgebouwd krotje van kartonnen dozen ondervonden de jongeren aan den lijve hoe
het is om dakloos te zijn. Ook lieten ze zich sponsoren om straatkinderen in de Derde Wereld aan
onderdak, maaltijden en school te helpen.
•
M25 Leiden verzorgde met jongeren van het Stedelijk Gymnasium op zaterdag 24 september een
disco zonder drempels voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar met een lichamelijke beperking.
•
M25 Rotterdam organiseerde op zondag 25 september een sport- en spelmiddag voor jonge
vluchtelingen in het Kralingse bos.

•
•

M25 Sint Franciscus (Driestromenland) hield diezelfde middag een spelletjesmiddag voor kinderen
van het azc.
M25 Westland gaat op Oogstdankdag 9 oktober doosjes met groenten en fruit klaarmaken en
wegbrengen naar zieken en bejaarden in Monster.

-----

Expositie ‘De Zorgzame samenleving
Tot 13 november is in Palliam (voorheen Maria ter Zee, Centrum voor Geloof en
Cultuur) in Noordwijk de tentoonstelling ‘De zorgzame samenleving’ te bezichtigen. De
expositie is gemaakt in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Ze bestaat
uit iconen, schilderijen, foto’s en werken van kinderen, die de zorg in de samenleving
en de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, uitbeelden. Geïnspireerd door de
Zeven Werken van Barmhartigheid hebben verschillende onderwijs- en
zorginstellingen kunstwerken ingezonden. De expositie is elke werkdag te bezichtigen
van 09.30 – 11.30 uur. Op zaterdag en zondag van 13.00-16.30 uur. Adres: Nieuwe
Zeeweg 73, Noordwijk aan Zee.

-----

Nieuw werk van barmhartigheid
In zijn Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping (1 september) stelde paus
Franciscus voor om de 'zorg voor ons gemeenschappelijk huis' (de schepping) te zien als een nieuw werk van
barmhartigheid. Een citaat: 'Als een geestelijk werk van barmhartigheid roept de zorg voor ons
gemeenschappelijk huis op tot "een dankbare beschouwing van Gods wereld" (LS 214), die "het ons mogelijk
maakt in ieder ding een wijze les te ontdekken die God ons wil meedelen."(LS 85). Als een lichamelijk werk
van barmhartigheid verlangt de zorg voor ons gemeenschappelijk huis "eenvoudige dagelijkse gebaren
waarbij we de logica van geweld, uitbuiting en egoïsme doorbreken"(LS 230) en "wordt zichtbaar in alle
handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen." (LS 231).'
-----

Joannes handjes
De parochiekern Joannes de Doper in Katwijk heeft een eigen invulling
gegeven aan de tijdcollecte. Onder het motto 'Joannes handjes' heeft
men begin september mensen gevraagd of zij zich een beperkt aantal
uren wilden inzetten voor een bepaalde diaconale taak of klus. Daarnaast
konden parochianen ook aangeven, of zij een helpend handje konden
gebruiken. Bij de start zijn er 21 uur toegezegd. Drie aanvragen zijn
gedaan: 4 uur hulp bij kledingactie, Taalles in Katwijk en Fietsles in
Katwijk. Een jongere heeft het verzoek om boodschappen te doen direct
opgepakt
-----

Week tegen de eenzaamheid 1
In het kader van de week tegen de eenzaamheid (22 september tot en met 1 oktober) houdt de parochie De
Vier Evangelisten in Den Haag-Zuid een 'High tea in de pastorie' op 28 september. En op 1 oktober organiseert
zij een parochiebrede impulsmiddag voor vrijwilligers die te maken hebben met eenzaamheid (o.a.
bezoekgroepen en vrijwilligers die communie brengen. Op deze impulsmiddag verzorgt een gastspreker
namens Coalitie Erbij een workshop..

-----

Week tegen de eenzaamheid 2
Gesteund door de PCI Nootdorp is vanuit de ouderenbonden in Nootdorp-Pijnacker
het project Verbeelden van eenzaamheid gestart.
Half september kwam het boek 'Stil Leven' uit met tien verhalen gebaseerd op
interviews met bestaande mensen (geen fictie). Daarnaast bestaat het project uit
•
een kalender met beelden die eenzaamheid uitdrukken
•
een aantal tentoonstellingsplaten (gebaseerd op de kalender)
•
een flyer met een theoretisch verhaal over eenzaamheid en de aanpak van
de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

-----

Café Internationaal
Onder het motto 'Café Internationaal' organiseerde de parochiekern H. Bonaventura in Woerden op zondag
18 september een ontmoetingsmiddag voor jong en oud: voor iedereen die zich nieuw voelt in Nederland en
Woerden, als vluchteling, maar ook voor alle Woerdenaren, Kamerikkers en Meijeraren. Op het programma
stonden onder meer een wandeling en een maaltijd
-----

Ontwikkelingen rond ANBI-status PCI-en
Parochies en PCI-en hebben de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) op grond van de groepsbeschikking van het R.K.
Kerkgenootschap. Tijdens de vicariaatsbijeenkomsten half september hield
Marieke Wijnbeld van Maät Juridische Diensten een inleiding over de
ontwikkelingen rond de ANBI-status. Zo hebben de PCI-en sinds kort een
publicatieplicht voor zaken als de bestuurssamenstelling, het beleidsplan,
het beloningsbeleid en de financiële verantwoording. Daarvoor is centraal
een ANBI-website R.K. Kerkgenootschap gemaakt, waarop de minimaal
noodzakelijke gegevens worden gepubliceerd op basis van de bij het
bisdom bekende gegevens.
-----

Steunfonds DCI
Sinds juni 2012 beheert de DCI een speciaal fonds op naam, het ‘Steunfonds DCI’. Een PCI kan een beroep
op dit steunfonds doen, als zij door gebrek aan eigen financiële middelen geen hulp kan bieden aan individuen
of gezinnen. Zeker in de laatste maanden van het kalenderjaar kan het voorkomen, dat het jaarbudget voor
financiële hulp reeds is overschreden. Met een bijdrage uit het Steunfonds wil de DCI de betreffende PCI in
staat stellen een primaire taak te vervullen: het geven van financiële hulp aan mensen in nood. De procedure
is simpel en kort.
-----

Diaconale zondagen
Een groeiend aantal parochies plant rond het feest van Sint Maarten (11 november) een diaconale zondag
(dit jaar: 13 november). De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart in:
•
de federatie Maria Magdalena (Rotterdam-Zuid)
•
de federatie Clara en Franciscus (rond Braasemermeer). De opbrengst van de collecte is dit jaar
bestemd voor de stichting Leergeld Haarlemmermeer.
•
de parochie Maria Sterre der Zee (Den Haag Noord)
Graag vullen we dit lijstje in het volgende nummer aan.

-----

Inloopcentrum Jessehof ook op zondag open
Voor veel bezoekers van inloopcentrum De Jessehof in Delft is de zondag een lange en trage dag, Daarom
is het inloopcentrum vanaf begin september ook op de zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur.
Onderzocht wordt, of er tijdens die middag een moment van bezinning zal zijn middels een verhaal, een
gedicht of een lied.
De Jessehof bestaat nu ruim vier jaar. In die tijd heeft zich een gemeenschap gevormd van ongeveer 250
bezoekers per week en 25 vrijwilligers.
-----

Ontmoetingsdag Missio
Theo van Loon, oud-missionaris op de Filippijnen, zal op de Ontmoetingsdag van Missio de inleiding
verzorgen. Deze opening van Wereldmissiemaand vindt plaats op zaterdagochtend 1 oktober in het
Bonifaciushuis in Utrecht. Wereldmissiemaand heeft dit jaar als thema 'Getuigen van Barmhartigheid'. Leden
van de Filippijnse gemeenschap in Nederland (FCC) doen mee aan de groepsgesprekken en zorgen voor
zang, dans en lekkere hapjes.
-----

Nieuw hongerdoek
Elke twee jaar brengt Misereor een nieuw hongerdoek uit. De hongerdoek
van 2017 is gemaakt door Chidi Kwubiri, geboren in Nigeria en tegenwoordig
levend in Duitsland. De doek heeft als titel een Afrikaans spreekwoord "Ik
ben, omdat jij bent." De hongerdoek zal pas vanaf december leverbaar zijn.
Vastenactie ontwikkelt momenteel een handleiding bij de hongerdoek.
Nadere informatie volgt.

-----

Gezicht geven aan barmhartigheid
Willibrordzondag heeft dit jaar als thema 'Gezicht geven aan barmhartigheid'. In het nieuwste nummer van
Overeen wordt dit thema uitgewerkt. Zo licht Patrick Chatelion Counet in zijn bijdrage de achtergronden toe
van het schilderij dat Vincent van Gogh maakte van de barmhartige Samaritaan. En Denis Hendrickx schrijft
over de vluchtelingenopvang in de abdij van Berne.
-----

Kledingactie
De MOV-groep van Honselersdijk organiseert op zaterdagochtend 8 oktober een grote inzameling van
gebruikte kleding, schoenen, riemen, gordijnen, dekens en lakens. De opbrengst is bestemd voor de
Westlandse missionarissen. Inleveren kan op verschillende locaties in het Westland.
-----

Presentatie Armoedeonderzoek
Op vrijdag 28 oktober 2016 wordt het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland
2016’ gepresenteerd in het LDC in Utrecht. Dit rapport geeft de resultaten weer van
het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve
hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële
knelposities komen. In het voorjaar hebben de PCI-en en diaconieën daarvoor de
gegevens aangeleverd.
Bisschop Gerard de Korte en scriba van de Protestantse Kerk in Nederland René
de Reuver bieden het rapport aan staatssecretaris Jetta Klijnsma aan. Ook vindt er
een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en
politiek.
-----

Agenda
Woensdag 28 september 2016
Taakveldoverleg pastores Diaconie
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam
Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Adres
Bisdom Rotterdam
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T:
E:
I:

010-2815171
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
www.bisdomrotterdam.nl

