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-----

Diaconaal weekend 1
De Parochie Pax Christi (Woerden e.o.) hield haar jaarlijkse diaconaal weekend
op Sacramentsdag (17 en 18 juni). Dit jaar werd gecollecteerd voor het
“Thuishuis Woerden”. Het Thuishuisproject is een nieuw initiatief in Woerden

dat ondersteuning biedt aan alleenwonende ouderen van 60+. Het huis gaat in
het najaar open en biedt plaats voor 5 tot 7 alleenstaande ouderen, die niet
alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen. Het is samenwonen met
behoud van zelfstandigheid, zeg maar een studentenhuis voor ouderen. Het
project wordt ondersteund door vrijwilligers die de ouderen – indien nodig –
dagelijks ondersteuning en begeleiding kunnen bieden.
-----

Diaconaal weekend 2
De parochie St. Jan de Doper (Gouda en omgeving) houdt dit jaar twee diaconale zondagen. De eerste vond
plaats op Sacramentsdag met als thema 'Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald’.
Parochianen vertelden in de viering hoe zij de diaconie in hun parochie inhoud geven. En er was ook een
deurcollecte voor de diaconie.
Het tweede diaconale weekend is in oktober (7/8 oktober). Dan staat het werk van de PCI centraal en is ook
de deurcollecte voor de PCI bestemd.

-----

Zomerbonnennactie Leiden
De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en Stichting Urgente Noden Leiden (SUN)
werkten dit voorjaar samen bij de distributie van Zomerbonnen. Eind mei werden in
totaal 2.883 bonnen uitgegeven aan 766 huishoudens, waaronder 243
alleenstaanden, 35 echtparen, 243 alleenstaanden met kind(eren) en 238 echtparen
met kind(eren).
Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van 10 euro, die te besteden zijn bij een grote
supermarkt in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. De gezinssituatie bepaalt het aantal
bonnen dat men krijgt.
Enige jaren geleden zijn de Leidse organisaties overgegaan van kerstbonnen naar
zomerbonnen, toen ze merkten dat steeds meer organisaties rond Kerst actief werden en de Zomerperiode
voor de doelgroep minstens zo moeilijk is.
-----

Open Monumentendag
Open Monumentendag (9 september) staat dit jaar in het teken van 'Boeren, Burgers en Buitenlui.' De Jozefen Martinuskerk in Hillegom doet hieraan mee onder het motto 'God onder boeren, burgers en buitenlui':
•
•
•

In de kerk organiseert men een tentoonstelling van hongerdoeken,
op het kerkplein wordt een diaconale markt gehouden en
men werkt momenteel aan een geloofsdoek rond de H. Elisabeth van Thüringen.

-----

Pelgrimstocht Vastenactie in het Groene Hart
Volgend jaar organiseert de landelijke Vastenactie voor de achtste keer de Pelgrimstocht. Drie dagen lang
(22, 23 en 24 maart 2018) gaan de deelnemers lopen in het Groene Hart, ruwweg in de driehoek Woerden Bodegraven - Nieuwkoop. Het thema wordt waarschijnlijk 'Tot in het Groene Hart geraakt'.
Veel moet nog worden geregeld:
•
exacte routes,
•
slaapplaatsen,
•
vervoer,
•
inhoudelijke invulling.
Maar de MOV-groepen van de parochies St. Jan de Doper, Pax Christi en H. Clara hebben er zin in om er
samen met de Vastenactie een mooie Pelgrimstocht van te maken. Dus noteer alvast de data en denk na
over jouw persoonlijke sponsoring.
-----

Duurzame omgang met de schepping
Eind juni heeft de Parochie Christus Koning in diverse parochiekernen aandacht besteed aan duurzaamheid
en milieu. Zo stonden op het programma:
•
een Vroege Vogelwandeling in Bergschenhoek;
•
informatie over de kerkrestauratie van de O.L. Vrouw Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs en hoe
daarbij rekening is gehouden met duurzaamheid en milieu;
•
de film 'Before the Flood' in Nootdorp.

-----

God in de supermarkt
De oecumenische gemeenschap De Regenboog in Leiden-Merenwijk houdt haar jaarlijkse
Regenboogzondag op 17 september. Na de viering wordt een twee uur durende workshop aangeboden in
het teken van de Groene Kerk. Dit keer gaat het niet over kringloop, isoleren, zonnepanelen of fietsen, maar
over duurzaam en bewust eten en inkopen doen. Het thema is dan ook ‘God in de supermarkt’.
Meer informatie
I. www.godindesupermarkt.nl
-----

Missiegroep
De missiegroep van de Drie-Eenheidparochie in Rotterdam zet zich al meer dan 15 jaar lang in voor een
ontwikkelingsproject op Flores. Het parochiebestuur heeft wel een voorwaarde gesteld: één keer per jaar
moet de groep een actie houden voor een doel dichtbij. Daarom vond eind juni een bingo plaats. De
opbrengst ging naar de pastor van het Detentiecentrum in Rotterdam.
-----

Vakantiekampen
Begin juli gingen 25 kinderen uit Rotterdam-Zuid een week op kamp in vakantieboerderij De Putte in
Hoogeloon. Een van de activiteiten was het lopen van het Koning Kyrie avonturenpad.
Ook de Haagse parochie Maria Sterre der Zee organiseerde haar jaarlijkse Willibrordkamp voor kinderen uit
de Schilderswijk en andere arme buurten. Dit jaar ging men naar de Ooymanhoeve in Doetinchem. Het
thema ‘Wat is jouw kracht?’ is gebaseerd op de verhalen over Simson en Delila. Elke dag stond in het
dagthema een nieuw deel van het verhaal centraal.
-----

Vamos Schipluiden
Op 8 juli zijn acht jongeren uit Midden-Delfland en Oudewater samen met vijf begeleiders vertrokken naar
Noordoost Brazilië. Daar zullen zij drie weken lang helpen bij een aantal projecten. Op de website van
Vamos Schipluiden houden zij een dagboek bij.
-----

Cursus Handwerk van de PCI
Bij voldoende belangstelling (minimaal acht personen) start op dinsdag 10 oktober de cursus ‘Het Handwerk
van de PCI’ in Rotterdam-Zuid. De IPCI Maria Magdalena wil met minstens vier bestuursleden meedoen.
De andere vier bijeenkomsten zijn op:
•
24 oktober,
•
7 november,
•
21 november en
•
12 december.
Aanmelding vóór 15 september
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
Dezelfde cursus zal in het voorjaar 2018 worden aangeboden in het Groene Hart (Langeraar of Alphen aan
den Rijn).

-----

Vicariaatsbijeenkomsten PCI-besturen
Eind oktober organiseren de DCI en het bisdom twee vicariaatsbijeenkomsten voor PCI-bestuurders:
•
maandag 30 oktober voor vicariaat Rotterdam,
•
dinsdag 31 oktober voor vicariaat Den Haag.
Het onderzoek ‘Het huishoudboekje van de PCI’ (pdf) heeft laten zien, dat de helft van de PCI’en jaarlijks
meer uitgeeft dan zij ontvangen. Het werven van levend geld wordt ook voor PCI’en belangrijker om aan hun
opdracht te kunnen blijven voldoen. Tijdens deze bijeenkomsten zal Henriëtte Hulsebosch, directeur van
Kansfonds, de mogelijkheden van projectfinanciering schetsen. Daarnaast zullen ook andere vormen van
inkomstenverwerving besproken worden.
-----

Werelddag van de armen
Bij de afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid stelde paus Franciscus de ‘Werelddag van de
Armen’ in. Die wordt gehouden op de 33e zondag door het jaar heen (= de een-na-laatste zondag van het
kerkelijk jaar). Dit jaar is dat 19 november. Voor deze eerste Werelddag van de Armen heeft de paus een
boodschap geschreven met als titel ‘Laten we liefhebben, niet met woorden, maar met daden’. Deze titel is
ontleend aan de eerste brief van Johannes (1 Joh. 3, 18). “Deze woorden vormen een gebod dat geen
enkele christen mag negeren,” schrijft de paus. “Liefde kent geen alibi.” De tekst moet nog in het Nederlands
vertaald worden. De Engelse versie is al wel beschikbaar.
-----

Agenda
Dinsdag 26 september 2017
Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam
Tijd: 14.00-16.00 uur
Dinsdag 10 oktober 2017
Start cursus ‘Het handwerk van de PCI’
Plaats: parochiezaal De Emmaüsgangers, Reyerdijk 67, Rotterdam
Tijd: 19.30-22.00 uur
Zondag 29 oktober 2017
Ontmoetingsbijeenkomst ‘M25 goes Dordrecht
Plaats: Antoniuskerk, Burg. De Raadtsingel 45, Dordrecht
Tijd: 14.00-18.00 uur
Maandag 30 oktober 2017
Vicariaatsbijeenkomst PCI-besturen Rotterdam
Plaats: Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft
Tijd: 20.00-22.00 uur
Dinsdag 31 oktober 2017
Vicariaatsbijeenkomst PCI-besturen Den Haag
Plaats: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden
Tijd: 20.00-22.00 uur
Zaterdag 11 november 2017
Uitreiking Diaconieprijs Brood en Rozen
Plaats: Caeciliakerk, Zocherstraat 88, Rotterdam
Tijd: 10.00-13.00 uur

