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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
-----

Inzameling voor voedselbanken
Onder het motto 'Waar wij vasten, worden anderen gevoed' heeft het bisdom Rotterdam ook dit jaar de
parochies opgeroepen om in de Veertigdagentijd voedsel in te zamelen voor de plaatselijke voedselbank.
Tijdens de chrismamis op 23 maart heeft elke parochie symbolisch één pakket meedragen tijdens de
processiegang. Bisdombreed brachten de parochies 798 dozen met levensmiddelen bijeen.
-----

Pelgrimstocht Vastenactie
Van 17 tot en met 19 maart werd in het Nieuwe Waterweggebied de
Pelgrimstocht Vastenactie gehouden. De lokale MOV- en ZWO-groepen
hadden drie prachtige routes uitgezet met ook enige
bezinningsmomenten onderweg. Elke dag vormde een andere
hongerdoek de rode draad. Op zaterdagochtend verzorgde Mgr. Van
den Hende de opening en hij liep ook tot de middagpauze mee. Over
belangstelling had men zeker niet te klagen. Donderdag en zaterdag
liepen ruim tachtig pelgrims mee, vrijdag zelfs 130. Dat kwam door
twee grote groepen uit de Pax Christiparochie (Woerden) en de
Claraparochie (Nieuwkoop en omgeving). Op zaterdag liepen kleinere
delegaties uit Den Haag-Zuid en Gouda mee. Veel pelgrims kwamen uit
het Nieuwe Waterweggebied of andere delen van ons bisdom, maar sommigen kwamen van ver
daarbuiten. Voor de meeste deelnemers was het een openbaring, dat je ‘éch wel’ kan pelgrimeren in dit
deel van de Randstad. De Broekpolder in Vlaardingen, de kerkenpaden bij Maasland en de omgeving van
Kethel zijn landelijke gebieden, die ze niet hadden verwacht in dit verstedelijkt gebied. Maar ook de
Nieuwe Waterweg zelf en de oude stadscentra van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam hadden hun
bekoring. Drie dagen pelgrimeren verdiepte de thematiek van de Vastenactie: ‘Water, bron van alle leven’.
Volgend jaar vindt de Pelgrimstocht Vastenactie plaats van 6 tot en met 8 april vanuit Rolduc (ZuidLimburg).
-----

Heilig Jaar van Barmhartigheid 1
Het Heilig Jaar van Barmhartigheid nodigt uit tot het organiseren van
allerlei activiteiten rond barmhartigheid.
In aanvulling op het overzicht in de vorige nieuwsbrief willen we nog
wijzen op:
 de musical ‘Barmhartigheid’, die verhalenverteller Kees
Posthumus speciaal voor de nieuwe Christoffelparochie
heeft geschreven. Op zondag 3 april om 16.00 uur zal hij die
opvoeren in de Open Hofkerk in Rotterdam.
Op die middag wordt ook het startsein gegeven voor de
tijdcollecte.
 de ‘weken van barmhartigheid’, die de parochie De Goede
Herder viert van 16 april tot en met 1 mei en waarin de
werken van barmhartigheid centraal staan. De parochie kent zeven kerken. Elke kerk verzorgt in
deze periode een speciale activiteit rond een werk van barmhartigheid, waarin zij sterk is. Ook
publiceerde de parochie een themanummer rond barmhartigheid van het parochieblad ‘Kerk aan
de Waterweg’.
-----

Heilig Jaar van Barmhartigheid 2
Het Bisdom magazine van dit jaar besteedt niet alleen veel aandacht aan het
zestig jarig jubileum van het bisdom, maar ook aan het Heilig Jaar van
Barmhartigheid. Dat uit zich onder meer in artikelen over jongeren en
barmhartigheid op weg naar de Wereldjongerendagen, over
hulp aan vluchtelingen en migranten in de eigen omgeving en aan vluchtelingen
in Syrië. Het magazine onthult ook de oprichting van de r.k. instelling St
Elisabeth om centra van barmhartigheid mogelijk te maken en de instelling van
Laurentiusconferenties over het katholiek sociaal denken.

-----

Hongerdoekencollectie uitgebreid
De Sint Augustinusparochie in Barendrecht heeft ons drie grote hongerdoeken geschonken, die soms al
jaren ongebruikt in het parochiecentrum lagen. Het betreft de doeken ‘Een nieuw verbond’ (Indonesië,
2000), ‘Ons dagelijks brood’ (Latijns-Amerika, 2004) en ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ (Bolivia, 2013).
Deze doeken gaan nu mee in de uitleen aan parochies en kerkelijke gemeenten. In de afgelopen
Veertigdagentijd hebben we in totaal elf exemplaren uitgeleend van negen verschillende doeken. En voor
de Thomasparochie hebben we kunnen bemiddelen, dat zij vijf exemplaren van ‘Behoud de schepping’
elders kon lenen. Gunt u uw oude hongerdoeken een nieuw leven? Doe als de Augustinusparochie en
schenk ze ons. U kunt ze altijd weer lenen, als u ze wil gebruiken.
-----

Fusie PCI-en
In de afgelopen maanden heeft Mgr. J. van den Hende drie fusiedecreten getekend. Het betreft de
samenvoegingen van
 de PCI-en van de voormalige parochies Maria van Eik en Duinen en Titus Brandsma tot de PCI De
Vier Evangelisten in Den Haag-Zuid



de PCI-en van de voormalige parochies H. Agnes, H. Antonius Abt, Driekoningen, H. Ignatius, St.
Jacobus de Meerdere en H. Willibrord tot de PCI Maria Sterre der Zee in Den Haag Noord en
 de PCI-en van de voormalige parochies H. Willibrord (Bodegraven), H. Joannes de Doper (Boskoop),
H. Antonius van Padua (Gouda), H. Johannes’ Onthoofding (Moordrecht), H.H. Petrus en Paulus
(Reeuwijk) en de St. Victor (Waddinxveen) tot de PCI St. Jan de Doper
Het aantal PCI-en in het bisdom Rotterdam bedraagt nu 75.
-----

Projectentocht 11 juni
Op zaterdag 11 juni organiseren de DCI en de sectie Dienen een diaconale
projectentocht in Leiden en omgeving rond de opvang van vluchtelingen. In
het diaconaal centrum De Bakkerij zullen Ton Snepvangers en Tamara Breton
informatie geven over de activiteiten vanuit de Leidse kerken m.b.t.
vluchtelingen. Mobiel Theater Geurend Hooi speelt ‘Vlucht’. Deze korte
voorstelling wil op een creatieve manier de discussie óver vluchtelingen
omvormen tot een dialoog mét deze mensen. Een ontmoeting met
vluchtelingen maakt dan ook deel uit van het programma.
Voor het middagprogramma gaan de deelnemers per bus naar het AZC in
Katwijk. Locatiemanager Marijke Klaassens en burgemeester Jos Wienen,
tevens voorzitter van de VNG adviescommissie Asiel en Integratie, informeren
hen daar over de opvang van asielzoekers. En Truus Wüts, pastoraal werkster
van de H. Augustinusparochie, zal enige activiteiten vanuit de parochie
belichten, gericht op bewoners van het AZC.
De projectentocht is vooral bestemd voor PCI-bestuurders en diaconale vrijwilligers.
-----

Opvang jonge vluchtelingen
In de Rotterdamse wijk Schiebroek wonen 22 alleenstaande jonge vluchtelingen uit Eritrea, meisjes van 14
tot 18 jaar. Ze wonen in de hoogbouw van huize Wilgenborgh en worden begeleid door de christelijke
organisatie Timon. De PKN gemeente De Goede Herder en de parochies van de Rechter Maasoever willen
zich ook voor hen inzetten.
Info: marijke.ameling6@gmail.com
-----

NL Doet
Verschillende M25 groepen hebben deelgenomen aan het NL Doet weekend (11 en 12 maart), het
landelijke klussenfestijn dat wordt georganiseerd door het Oranjefonds:
 M25 Westland knapte het kerkhof op in Kwintsheul
 M25 Woerden verzorgde een high tea samen met de bewoners van een tehuis voor licht
gehandicapte ouderen.
 M25 Noordwijk hield een inzamelingsactie voor de Voedselbank bij Dirk.
-----

Caravanproject Woerden
De Commissie Diaconie van de Raad van Kerken in Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik organiseert elk
jaar drie grote activiteiten: een caravanproject, de actie Schoen Doen en de kerstactie. Met de genoemde
activiteiten was in 2015 35.000 euro gemoeid. Het caravanproject maakte het mogelijk om 32 gezinnen een
week met vakantie te laten gaan. In totaal ging het om 48 volwassenen en 86 kinderen. Ook voor dit jaar
zijn de aanmeldingen en reserveringen van start gegaan. Het is immers zo meivakantie. Gezinnen die van

minder dan 110 % van het minimuminkomen moeten zien rond te komen, kunnen worden aangemeld door
maatschappelijke instanties en kerken.
-----

Project Brillante
Eind november is vanuit het Oude Wijkenpastoraat Bloemhof in
Rotterdam-Zuid het project Brillante gestart. Brillante is een winkel
voor tweedekans kleding en speelgoed op de Sint Andriesstraat
208. De vrouwen die in de winkel werken, hebben door
omstandigheden in hun leven eerder geen kans gekregen om naast
het moederschap nog andere talenten te ontplooien. Die kans
krijgen zij nu wel. Behalve een winkel is het daarmee vooral ook
een traject waarin de vrouwen leren hoe zij samen een winkel
moeten ‘draaien’. Ze worden er creatief van en bedenken ook
nieuwe ideeën. De parochie De Emmaüsgangers heeft aan dit project aandacht besteed tijdens de
solidariteitsmaaltijden in de Veertigdagentijd.
-----

Inspiratiedag Kansfonds
Kansfonds, voorheen Skanfonds, organiseert op zaterdag 16 april een inspiratiedag in de Mozes en
Aaronkerk in Amsterdam. Thema: 'Geven om een ander. Kwetsbaarheid in deze tijd.' Met ’s ochtends een
inleiding door Andries Baart en 's middags zeven workshops. Aanmelden kan tot 4 april via de website. Het
Amsterdamse daklozenkoor De Straatklinkers zorgt tijdens de inspiratiedag voor een vrolijke noot.
-----

Pinksteractie 2016
‘Geloven in de ander’ is het thema van de Pinksteractie voor de Week Nederlandse Missionaris (7 tot en
met 15 mei 2016). Op zaterdag 9 april vindt in de Geertekerk in Utrecht een inspiratiedag plaats. Twee
missionair werksters, Anneke Kok en Martine Buijs, vertellen daar over hun werk met onderdrukte
vrouwen in Latijns-Amerika. Aanmelden voor deze dag kan via de website van de WNM.
-----

Landelijke inspiratiedag ‘Laudato Si
Op zaterdag 23 april vindt in de Brinkstraatkerk in Bennekom een landelijke inspiratiedag plaats rond de
encycliek Laudato Si. In de openingsviering gaan Mgr. G. de Korte en dominee A. Verbaan voor. Herman
Wijffels houdt ’s ochtends de toespraak. ’s Middags zijn er twee rondes van 12 workshops. Zie voor het
programma de website http://laudato-si.nl . Op deze website kunt u ook allerlei andere materialen en
activiteiten vinden rond de encycliek.
-----

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
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