Nieuwsbrief mei 2016, nummer 4
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
-----

Projectentocht 11 juni
De projectentocht van de DCI en het bisdom Rotterdam staat dit jaar in het teken
van de vluchtelingenopvang. ’s Ochtends maken de deelnemers in diaconaal
centrum De Bakkerij kennis met de activiteiten van de Leidse kerken m.b.t.
vluchtelingen en zien zij de voorstelling ‘Vlucht’. ’s Middags bezoeken zij het azc
in Katwijk, waar locatiemanager Marijke Klaassens en de Katwijkse
burgemeester Jos Wienen hen informeren over de opvang van asielzoekers. Op
24 mei hadden zich reeds 35 mensen aangemeld. De bus heeft 48 plaatsen. Vol
is vol. Aanmelden kan via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.
-----

Fusie PCI-en
In de afgelopen maand heeft de bisschop nog twee fusiedecreten getekend. Het betreft de samenvoegingen
van:

de PCI-en van de voormalige parochies Maria ten Hemelopneming in Vianen en de H.H. Petrus en Paulus
in Everdingen tot de PCI H. Drie-Eenheid.

de PCI-en van de voormalige parochies H.H. Francisca en Clara en H. Dominicus in Rotterdam tot de
PCI H. Johannes
Het aantal PCI-en in het bisdom Rotterdam bedraagt nu 73.
-----

Heilig Jaar van Barmhartigheid
Afgelopen weekend is in de Emmaüskerk in Den Haag een tentoonstelling over
barmhartigheid gehouden. Twaalf parochianen hadden schilderijen gemaakt over
barmhartigheid. Bezoekers konden ook deelnemen aan improvisatietheater (zaterdag) of
bibliodrama (zondag). Voor de kinderen werd drie keer 'Jozef de dromenkoning' vertoond.
Bezoekers werd een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de parochiële diaconie.
-----

Symposium
Op 8 juni organiseren het Straatpastoraat Leiden en diaconaal centrum De Bakkerij een symposium 'het moet
niet gekker worden'. Over mensen die verward zijn en hoe je hen moet benaderen:

Wie zijn ze?

Hoe benader en bejegen je mensen die verward gedrag vertonen?

En welke vorm van eerste opvang en begeleiding zou wenselijk zijn?

Plaats: Utopa Weeshuis-Kinderrechtenhuis.
Aanmeldingen via: info@debakkerijleiden.nl
-----

Kinderen in armoede
Van alle minderjarige kinderen in Nederland loopt 1 op de 8 risico op armoede, zo meldde het CBS begin mei.
In 2014 groeiden 421 duizend minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. 131 duizend
minderjarige kinderen leefden al vier jaar of langer in armoede. Er zijn wel regionale verschillen. De provincie
Utrecht scoort het laagst: iets minder dan 1 op de 10 kinderen loopt daar risico op armoede. De provincie met
het hoogste aandeel is Zuid-Holland met 1 op de 7 kinderen. In deze provincie ligt de gemeente Rotterdam.
Daar groeit 1 op de 4 kinderen op in een gezin met een laag inkomen.
-----
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In februari heeft de DCI de volgende toekenningen gedaan:
€ 5.000 voor de Stichting OMZO
€ 5.000 voor Casa Abierta (open huis) van de stichting Nuestra Casa
(Spaanstalige parochie)
€ 2.375 voor de werkgroep Cercanía van de Stichting Nuestra Casa
€ 2.000 voor de werkgroep Apoyo a la Mujer van de Stichting Nuestra Casa
€ 5.000 voor het project Op de Kook toe (2e jaar voorheen Lekker-GezondGoedkoop), van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden
€ 1.000 voor de PCI Maria ten Hemelopneming in Vianen
€ 600 voor het project Verbeelden van Eenzaamheid, PCI H. Bartholomeus
(Nootdorp)
€ 5.840 voor Cursus Handwerk van de PCI 2016-2018, bisdom Rotterdam
€ 500 voor het magazine “60 jaar bisdom Rotterdam, in het Heilig Jaar van
de Barmhartigheid”, bisdom Rotterdam
€ 500 voor de Spirituele Marathon Rotterdam, Stichting Samen 010

-----
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In april heeft de DCI de volgende toekenningen gedaan:
€ 1.500 voor ondersteuning Rotterdamse huis van de Missionarissen van Naastenliefde
€ 10.000 voor Stichting Straatpastoraat Den Haag
€ 2.500 als opstartbijdrage IPCI H. Maria Magdalena (Rotterdam-Zuid)
€ 2.000 voor ErNASmusfonds, Nico Adriaans Stichting in Rotterdam
€ 7.500 voor Casa Tiberias in Rotterdam
€ 3.000 voor Perspectieffonds van Exodus Zuid-Holland West en - Zuid
€ 2.500 voor Willibrord Kinderkamp van de parochie Maria Sterre der Zee (Den Haag)
€ 2.674 voor wekelijkse bijeenkomsten oudere migranten, Parochie O.L. Vrouw van de Vrede (Rotterdam)
€ 7.500 voor ondersteuning zusters van Maria Stella Matutina te Dordrecht
€ 7.500 voor huisvesting Blauwe Zusters in de H. Antonius van Padua in Den Haag
€ 10.000 voor Zomerkampen bisdom Rotterdam
€ 5.000 voor ondersteuning gemeenschap, Parochie O.L. Vrouw van de Vrede

Manifest ‘Laudato Si’
Op de landelijke inspiratiedag Laudato Si’ in Bennekom op 23 april is een manifest
gepresenteerd, dat de 250 deelnemers ter plekke konden ondertekenen. De
ondertekenaars verklaren dat zij zich actief in zullen zetten voor de bescherming van
de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten. Ondertekening kan
sinds kort ook digitaal via https://laudatosi.petities.nl. Later dit jaar zal het manifest
worden aangeboden aan kerkelijke en politieke leiders.

Ambassadeursdag Pax
PAX organiseerde op dinsdag 17 mei de jaarlijkse Ambassadeursdag ter
voorbereiding van de Vredesweek (17 tot en met 25 september 2016). Die heeft als
thema 'Vrede verbindt'). In het plenaire programma sprak Ambassadeur van Vrede
Vincent Bijlo o.a. met de Syrische vluchteling Mahannad. PAX-directeur Jan Gruiters
sprak het publiek toe over het motto Vrede Verbindt. Ook konden de deelnemers twee
workshops volgen. Het magazine PAX Vieren met liturgiesuggesties is nu reeds
verkrijgbaar, ook digitaal. Centraal staan daarin de verhalen van de broers Jakob en
Esau (Gen. 25 en 28). Enis Odaci, moslim, schreef een nieuwe psalm 151 over deze
broederstrijd die ons oproept een nieuwe toekomst te scheppen.
-----

Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping
Vorig jaar zomer heeft paus Franciscus de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping ingesteld.
Jaarlijks zal die worden gehouden op 1 september. In de loop van juni zullen liturgiesuggesties worden
gepubliceerd op de website Laudato Si. Deze gebeden en liederen kunnen worden gebruikt in een
gebedsdienst of andere viering in een kerkgebouw. Ook zullen suggesties worden aangereikt voor liturgie
buiten het kerkgebouw. Juist het thema ‘zorg voor de schepping’ leent zich voor een liturgie buiten.
-----

Bijeenkomst over Laudato Si
De parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin viert dit jaar haar eerste lustrum. In dit kader worden
diverse activiteiten georganiseerd. Precies één jaar na de presentatie van de encycliek organiseert de
federatie een bijeenkomst over het bewerken en bewaren van de tuin der wereld. De bijeenkomst vindt plaats
op zaterdag 18 juni in Monster. Met medewerking van Guy Dilweg en Jan Maasen.
-----

Vastenactieproject 2017
Het nieuwe Vastenactieproject in 2017 is een project van het Centro Bartholomé de la Casas in San Salvador.
Met het project ‘Bruggen bouwen' wil CBC o.m. bijdragen aan de opbouw van gemeenschappen in een aantal
krottenwijken, het tegengaan van geweld, het versterken van leiderschap onder jongeren en het bevorderen
van hergebruik van afval. Onlangs verbleven enige medewerkers van de Vastenactie in San Salvador, o.m.
om de campagnefilm te maken. Benieuwd naar hun ervaringen en een eerste kennismaking met het project?
Margot de Zeeuw hield een blog bij op de website van de Vastenactie.
-----

Jongerenvoettocht van Heenvliet naar Brielle
Op zondag 29 mei 2016 wordt de vijftiende interkerkelijke jongerenvoettocht van Heenvliet naar Brielle
gehouden. Het thema is dit jaar: ‘Barmhartigheid’. Deze activiteit is speciaal bedoeld voor jongeren van 12 tot
30 jaar. Deelnemers verzamelen zich om 13.30 uur bij de Hervormde Kerk van Heenvliet. Onderweg gaan de

deelnemers met elkaar in egsprek over barmhartigheid. De tocht van tien kilometer wordt afgesloten met een
viering en barbecue bij de Bedevaartskerk in Brielle. Kosten: 5 euro.
Aanmelden bij: pastor.flohr@christoffelparochie.nl
-----

Testament van een missie
"Testament van een Missie – Sporen van de Spiritijnen". Zo heet een nieuwe film
van Nelleke Dinnissen en Paul van Laere, die op 20 april in première is gegaan. Voor
deze film reisden de filmmakers met verschillende paters terug naar de plekken waar
deze ooit actief waren. Een van hen, pater Bert van Tol, is momenteel werkzaam in
Rotterdam-Zuid. Het leidde tot indrukwekkende ontmoetingen en ontroerende
verhalen van de mensen met wie de Spiritijnen samenwerkten. De film voert de kijker
van de Baka in de bossen van Kameroen naar de Maasai op de Tanzaniaanse
vlakten, van de houtskoolkinderen in de Braziliaanse Amazonas naar de
verschrikkingen tijdens de burgeroorlog in Angola. Zie voor meer info het jongste
nummer van Spinet
-----

Agenda
Zaterdag 11 juni 2016
Projectentocht DCI in Leiden en omgeving
Start en finish bij De Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c, Leiden
Tijd: 9.45 – 15.30 uur

Woensdag 14 september 2016
Vicariaatsbijeenkomst PCI-besturen Rotterdam
Plaats: wordt nog bekend gemaakt
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Donderdag 15 september 2016
Vicariaatsbijeenkomst PCI-besturen Den Haag
Plaats: wordt nog bekend gemaakt
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
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