Nieuwsbrief januari 2016, nummer 1
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
-----

Gods omgekeerde wereld
Het jongste Pastoraal Bulletin van het Bisdom Rotterdam heeft als thema
'Gods omgekeerde wereld'. Archibald van Wieringen laat in het
titelverhaal zien hoe in de Bijbel God telkens de wereld op zijn kop zet,
met name ook de verhoudingen tussen armen en rijken. Drie pastorale
beroepskrachten gaan daarover verder in gesprek. Huub Flohr schetst
hoe de beschaving van liefde die zo wordt opgebouwd steeds het sociaal
denken van de kerk richting geeft. Tussendoor staan er praktijkverhalen
over
 het pastoraat oude wijken in Rotterdam-Zuid
 het werk van PCI-en
 de tijdcollecte als werkmodel in een Week van Barmhartigheid.
-----

Impulsdag ‘De eenzaamheid verbreken’
Ruim tachtig mensen namen deel aan de impulsdag ‘De eenzaamheid verbreken’ op zaterdag 16
januari 2016 in de Adelbertkerk in Delft. Vier projecten presenteerden zich in twee workshoprondes.
(Bezoekgroep St Jacobsstaf Den Haag, inloophuis De Jessehof Delft, werkgroep Leven met verlies
Oudewater en eetclub Sam-Sam in de Alblasserwaard). Daarna hield godsdienstsocioloog Theo
Schepens een inleiding over eenzaamheid als gemis van betekenisvolle relaties. Ruim 1,2 miljoen
mensen voelen zich in ernstige mate eenzaam. Schepens benoemde de risicogroepen en oorzaken
van eenzaamheid en schetste drie middelen om eenzaamheid te bestrijden: sociale contacten
bevorderen, individueel bezoekwerk en het organiseren van cursussen en gespreksgroepen.
-----

Werk maken van barmhartigheid
De Pax Christiparochie organiseerde op 23 januari een impulsdag ‘Werk maken van barmhartigheid’
voor leden van de bezoekgroepen in de vier parochiekernen. Leden van deze groepen brengen
geplande en persoonlijke bezoeken namens de parochie. Ziekenhuispastor Marinus van den Berg
verzorgde de inleiding en begeleidde deze dag in Woerden.
E: l.everts@parochiepaxchristi.nl
-----

Tien jaar voorlezen in PI Alphen aan den Rijn
Tien jaar geleden introduceerde de toenmalige gevangenispastor
een voorleesproject in de Penitentiaire Inrichting van Alphen aan
den Rijn. Hij had het idee voor ‘Mijn kind aan de andere kant van
de muur’ overgenomen van Engelse collega’s.
Sindsdien lezen elke maand gedetineerde mannen een verhaal
voor de camera voor. Vrijwilligers nemen dit op en sturen de DVD
naar hun kind(eren) thuis. De kinderen vinden het prachtig om
hun vaders op televisie te zien. En ook de moeders ervaren het als een bijzonder contact met hun
man of vriend.
Het project draait nog steeds met veel succes en heeft inmiddels navolging gekregen in acht andere
inrichtingen, waaronder de PI’s in Zoetermeer en Dordrecht.
Info: hkomen@ziggo.nl
-----

Webpagina caritaswerkgroep
De caritaswerkgroep Hoeksche Waard is een van die diaconale groepen en PCI-en, die actief zijn op
internet. Een bezoek aan hun webpagina’s geeft inzicht in hun activiteiten en leidt wellicht tot
navolging.
-----

Kerstwensboomactie
In het MCH Westeinde en Antoniushove in Den Haag heeft de dienst geestelijke verzorging in de
afgelopen periode een kerstwensboom actie georganiseerd. Medewerkers konden een cadeautje
kopen voor kinderen van de voedselbank. Ruim 100 wensen zijn vervuld. Eind januari worden vanuit
de collecteopbrengst nog pakketjes naar de voedselbank gebracht met shampoo, tandpasta,
tandenborstels en zo meer.
-----

Vastenestafette
Begin februari komt de button van de vastenestafette op de homepage van de bisdomsite te staan.
Dan kan je direct naar alle informatie over de vastenestafette, inclusief overzichten van de
activiteiten in de vicariaten Den Haag en Rotterdam.
-----

Gebruik hongerdoeken
De Vastenactie van dit jaar heeft als thema ‘water, bron van alle leven’. Drie hongerdoeken lenen
zich in het bijzonder voor gebruik in deze Veertigdagentijd:
 God of goud - Hoeveel is genoeg? (China, 2015)
 Behoud de schepping (Nigeria 2009) en
 Leven - water en licht (India, 1984)
-----

Vastennacht 2016
De MOV-groep Alblasserwaard-West organiseert op zaterdag 27 februari een avond en nacht in het
teken van het Vastenactieproject in Oeganda, met een vastenmaaltijd, een eucharistieviering,
Afrikaanse muziek en een pelgrimage. Het programma begint om 17.00 uur met een film over het
project in de kerk van Papendrecht. Om 21.15 uur start de Vastennacht-wandeling met fakkels en

lantaarns naar de kerk in Sliedrecht. Verwachte aankomst: 23.30 uur. Na een afsluiting met soep en
gebed worden alle deelnemers teruggebracht naar Papendrecht.
-----

Nieuwe IPCI
In 2011 werd de parochiefederatie Maria Magdalena opgericht, bestaande uit vijf parochies in
Rotterdam-Zuid, Ridderkerk en Barendrecht. Alleen de H. Drie-Eenheidparochie had een eigen PCI
met een heel klein vermogen. Om de caritas in dit gebied een impuls te geven, is besloten deze PCI
om te vormen tot een IPCI voor de hele federatie. Er werden nieuwe bestuursleden gezocht uit alle
parochies én gevonden. Vlak voor Kerstmis tekende de bisschop het decreet, waarbij de nieuwe IPCI
H. Maria Magdalena is opgericht. Taak van het nieuwe bestuur is nu de caritasinstelling bekend te
maken in de parochies en bij organisaties en fondsen te werven voor individuele en collectieve
ondersteuning.
E: karin_de_laet@hotmail.com
-----

Mooie opbrengst diaconiezondag voor de Zeeboerderij
Begin november werd in de gehele Clara en
Franciscusfederatie (rond Braassemermeer en Nieuwkoopse
Plassen) een Zondag van de diaconie gehouden. De collecte
was bestemd voor de Zeeboerderij in Noordwijkerhout. Dat is
een vakantie- en weekendopvang voor kinderen die in
tehuizen wonen.
Op 7 januari mocht een delegatie van de gezamenlijke PCI-en
de opbrengst van de collectes overhandigen op De Zeeboerderij: een bedrag van € 4.150.
-----

Armoede stabiliseert
Volgens de jongste cijfers van het CBS is het aantal armen in 2014 vrijwel gelijk gebleven, maar is
daarbinnen de groep mensen die al vier jaar of langer in armoede leven flink gestegen. Denk daarbij
vooral aan eenoudergezinnen, niet-westerse huishoudens en huishoudens met een laagopgeleide
kostwinner. Juist ook het aantal kinderen, dat langdurig in armoede moet opgroeien, stijgt met het
jaar. Een laag inkomen gaat samen met minder maatschappelijke inzetbaarheid, meer criminaliteit,
hogere gezondheidsrisico’s, een lagere (gezonde) levensverwachting, hogere zorgkosten en minder
kwaliteit van wonen.
De top-tien van gemeenten met het hoogste aandeel huishoudens met een laag
inkomen werd in 2013 aangevoerd door Rotterdam (18,7 procent), gevolgd door
Amsterdam (18,2 procent). Den Haag haalde met een aandeel van 17,6 procent de vierde plaats. Een
en ander kan je lezen in het rapport 'Armoede en sociale uitsluiting 2015'. Zo is armoede vooral in de
steden te vinden.
-----

Toeslag of tegenslag?
Het Wijkpastoraat Bloemhof (Rotterdam-Zuid) constateert, dat de laatste tijd steeds meer mensen
aankloppen voor hulp, omdat ze bepaalde toeslagen die ze ontvangen hebben van de belastingdienst,
geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen. Soms gaat het om duizenden euro’s. Het geld is vaak
allang uitgegeven. Er is dus een groot probleem met terugbetalen. Deze problematiek heeft te
maken met het beleid van de belastingdienst. Eerst kennen ze een toeslag toe. Pas daarna gaan en
blijven ze controleren of alles (nog) klopt. Als het niet (meer) klopt vorderen ze de toeslag terug. Je

bent dus eigenlijk nooit zeker of je de toeslag mag houden. Komen PCI-en deze problematiek ook
tegen?
-----

Adres
Bisdom Rotterdam
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T:
010-2815184
E:
j.maasen@bisdomrotterdam.nl
I:
www.bisdomrotterdam.nl
-----

Agenda
Maandag 1 februari 2016
Bijeenkomst PCI-en kring Leiduinen
Plaats: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Woensdag 10 februari 2016
Start Vastenestafette
Woensdag 2 maart 2016
Taakveldoverleg pastores diaconie
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Donderdag 17 maart 2016
Pelgrimstocht Vastenactie
Startplaats: Grote Kerk Vlaardingen, Markt 63, Vlaardingen (nabij NS-station Vlaardingen Centrum)
Tijd: 9.30 – 17.00/21.00 uur
Maandag 4 april 2016
Start cursus ‘Het handwerk van de PCI
Plaats: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Opgave: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

