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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  
 
----- 
 

Projectentocht 11 juni 
Op zaterdag 11 juni vond in Leiden de jaarlijkse projectentocht van de 
DCI en het bisdom Rotterdam plaats. Dit jaar was het thema 
vluchtelingenopvang. 's Ochtends bezochten de 60 deelnemers het 
diaconaal centrum De Bakkerij en keken ze naar de voorstelling 
'Vlucht'. 's Middags werden ze ontvangen op het AZC in Katwijk met 
presentaties van locatiemanager Marijke Klaassens en burgemeester 
Jos Wienen. Daarna kregen ze een rondleiding over het terrein.  
De deelnemers aan de Projectentocht hebben zo kennis kunnen 
maken met verschillende invalshoeken en aspecten van de 
vluchtelingenopvang. Een aantal was hier ook op af gekomen, omdat 
in het najaar een azc wordt geopend in de eigen gemeente of omdat 
de kerken meer werk willen maken van de begeleiding van 
statushouders. Op de website van het bisdom staat een uitvoerig 
verslag. 

 
----- 
 

Vlucht in Barendrecht 
De voorstelling ‘Vlucht’ is ook vertoond op een bijeenkomst, die de kerken van Barendrecht hebben 
georganiseerd op 22 juni. Dit jaar moet de gemeente Barendrecht meer dan 130 statushouders huisvesten. 
Om het draagvlak te vergroten organiseerden de kerken, waaronder de Augustinusparochie, deze 
bijeenkomst. Na de voorstelling reageerden eerst de burgemeester, een vertegenwoordiger van 
Vluchtelingenwerk en een bezorgde burger. Daarna gingen de 35 aanwezigen met elkaar en de acteurs in 
gesprek.  
Overigens stond in Diakonia van juni een mooi artikel over de inzet van de Barendrechtse diaconieën ten 
behoeve van vluchtelingen. 
 
----- 
 

M25 Leiden groeit 
 
M25 (Regio) Leiden heeft zojuist haar jaarverslag over het seizoen 2015-2016 gepubliceerd. De activiteiten 
lieten een grote groei zien, ook dankzij de actualiteit van 'de vreemdeling opnemen'. De theaterproductie 
‘Vlucht’ heeft ook een eigen jongerenversie. Daarin ontmoeten een jonge Burundese vluchtelinge en een 
leeftijdsgenootje elkaar in de wachtkamer van de wooncorporatie. Namen vorig seizoen 296 jongeren deel, nu 
waren dat er 645. M25 Leiden verzorgde stageweken, projectdagen en lintstages, waarbij zes van de acht 
middelbare scholen in de regio betrokken waren. De theaterproductie werd daarbij veelvuldig gebruikt. 
 
----- 
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http://www.debakkerijleiden.nl/sites/default/files/attachments/m25_leiden_jaarverslag_2015-2016_web2page.pdf


 
Nacht zonder dak 
14 Jongeren van M25 Rotterdam en Youth Faith Exploration in Hoogvliet hebben in de nacht van vrijdag 24 
op zaterdag 25 juni meegedaan aan de actie 'Nacht zonder dak' bij de katholieke kerk in Hoogvliet. Een aantal 
heeft zelfs de nacht doorgebracht in zelfgemaakte krotten van karton en plastic. Daarmee haalden ze 400 
euro op voor straatjongeren in Bolivia. Door de nacht buiten door te brengen konden de M25-jongeren zelf 
een beetje ervaren hoe het is geen dak boven het hoofd te hebben. Haagse M25-jongeren kunnen aan 
eenzelfde actie meedoen in de nacht van 23 op 24 september. 
'Nacht zonder dak' is een actie van de christelijke ontwikkelingsorganisatie Tear. 
 
----- 

 
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. 
 
----- 

 
Nieuwe toekenningen DCI 
In juni heeft de DCI de volgende toekenningen gedaan: 

 € 1.500 voor activiteiten van de jongeren van M25 Rotterdam in 2016 via 
Stichting Mara 

 € 7.500 in het kader van ontmoeting en ondersteuning van de (met name 
Engels- en Italiaanstalige) gemeenschappen die in de Rotterdamse 
Eendrachtskapel bijeenkomen 

 € 6.000 (onder voorwaarden) voor Stichting Hospice Amandi in de gemeente 
Kaag en Braassem 

 
----- 

 
Jaarverslag 2015 DCI 
Eind juni verscheen het jaarverslag 2015 van de DCI. Daarin wordt aandacht besteed aan inhoudelijke 
projecten van de DCI, die gestart zijn met Kerstnummers van Tussenbeide: 

 de armoedebestrijders (2013) met de DVD ‘Geraakt door armoede’ 

 de tijdcollecte (2014) 

 de vluchtelingenopvang (2015) 

De hoofdtaak van de DCI is het ondersteunen van projecten uit de afdracht van de PCI-en. In 2015 zijn 

projecten ondersteund ter waarde van 156.000 euro. Voor nog eens 40.000 euro werd bemiddeld bij andere 

fondsen. 

----- 

 
Vicariaatsbijeenkomsten 
In september organiseren de DCI en het bisdom twee bijeenkomsten voor PCI-bestuurders. Deze vinden 
plaats op: 

 woensdag 14 september voor vicariaat Rotterdam 

 donderdag 15 september voor vicariaat Den Haag 
Op elke avond zal een PCI uit het betreffende vicariaat haar werkzaamheden presenteren. Daarnaast zal 
Marieke Wijnbeld van Maät Juridische Diensten informatie geven over de nieuwe ANBI-regels en de gevolgen 
daarvan voor PCI-en. 
 
----- 
 

Tijdcollecte 

De parochie De Vier Evangelisten in Den Haag-Zuid hield in het weekend van 11 en 12 juni in alle vier 
parochiekernen een tijdcollecte. Parochianen werden gevraagd in plaats van geld tijd te schenken ten behoeve 

http://www.nachtzonderdak.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/19/meer-dan-400-duizend-kinderen-met-risico-op-armoede
http://www.rdci.nl/wp-content/uploads/2015/03/jaarverslag-en-jaarrekening-DCI-2015.pdf


van een of meer mensen die dat goed kunnen gebruiken. Meer algemene informatie over het model van de 
tijdcollecte is te vinden op de website van het bisdom. 
 
----- 
 
 

 Caravanproject Woerden 
De Commissie Diaconie van de Raad van Kerken Woerden biedt via  haar 

Caravanproject dit jaar een weekje vakantie aan 35 gezinnen, met samen 

85 kinderen. De week van 8 tot 15 juli is het topdrukte. Dan brengen en 

halen 13 vrijwilligers de gezinnen, die zelf geen vervoer hebben, naar en 

van hun vakantielocatie. Deze vakanties worden mogelijk gemaakt door 

geldelijke bijdragen van de PCI-en en diaconieën en de Rotary Oude Rijn. 

 
 
----- 
 

Kindervakantiekampen 
Weet u het nog? In 2008 ging de eerste prijs van ‘Brood en Rozen’ naar de kindervakantieweek van de 

parochie H. Drie-eenheid in Rotterdam-Zuid en het kinderkamp van het pastoraat het Oude Noorden en 

Crooswijk.in Rotterdam-Noord. Beide initiatieven bestaan nog steeds. Van 11 tot en met 15 juli gaan 25 

kinderen uit Rotterdam-Zuid naar Kamphuis de Heidebloem in Schaijk. Een week later vindt het kinderkamp 

van het Oude Noorden plaats. 

Een dergelijk initiatief bestaat sinds enige jaren ook in Den Haag. Daar organiseert de Haagse 

Willibrordgemeenschap een kinderkamp voor 40 kinderen van acht tot twaalf jaar uit de Schilderswijk en 

andere buurten, waar kinderen opgroeien in armoede. Het thema van het Willibrordkamp is dit jaar: "Wie niet 

sterk is... moet slim zijn.' Het kamp vindt plaats van 10 tot en met 15 juli. 

----- 

 
Jubileum uitdeelpunt voedselbank 
Al tien jaar is er een uitdeelpunt van de voedselbank gevestigd in de 

Hildegardiskerk in Rotterdam. Eind mei is dit tweede lustrum gevierd. De 

Voedselbank trakteerde de kerkgangers op een stukje appeltaart bij het 

koffiedrinken na de zondagsviering. En ook de parochianen deden een duit 

in het zakje. Zij brachten geld bijeen om er voor te zorgen, dat elk gezin van 

de voedselbank een hele appeltaart ontving bij het volgende pakket. Zo is 

dit jubileum een feest voor iedereen geworden. 

----- 

 
Schuldhulp 

Schuldhulpmaatjes wisten in 2015 371 afsluitingen van nutsvoorzieningen te voorkomen en 238 

huisuitzettingen. Ruim 1500 maatjes waren actief in 76 projecten, waarbij in totaal 105 gemeenten betrokken 

waren. Die maatjes begeleidden bijna 5000 mensen. Hulpvragers zijn te vinden in alle leeftijdscategorieën: 8 

% is jonger dan 25, 6 % ouder dan 65. Dat valt te lezen in het Jaarverslag 2015 van de Vereniging 

SchuldHulpMaatje Nederland. 

----- 

 
Open brief over werken van barmhartigheid 
De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een open brief geschreven over de werken van barmhartigheid. 

Daarin uit ze dankbaarheid over de grote inzet van diaconale groepen en vrijwilligersorganisaties op dit gebied. 

Maar ze deelt ook haar zorg over de druk die de participatiemaatschappij legt op de schouders van vrijwilligers. 

Er zijn gespreksvragen toegevoegd zodat de brief ook in eigen kring besproken kan worden. 

http://www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/pastoraledienstverlening/dienen/tijdcollecte/Pages/tijdcollecte.aspx
http://schuldhulpmaatje.nl/wp-content/uploads/2016/05/SHM_Jaarverslag-2015-WEBVERSIE.pdf
http://www.knr.nl/UserFiles/File/Nieuwsberichten/pamflet%20barmhartigheid.pdf


 
----- 

 
Eigen doel Vastenactie 
Eind mei kwamen enige MOV-groepen op de Rotterdamse Rechter Maasoever bijeen in de Pax Christikerk. 

Daar hadden zij een ontmoeting met Sajid Christopher Paul uit Pakistan (Lahore), directeur van Human 

Friends Organisation. HFO steunt slachtoffers van aanslagen op christelijke kerken in Lahore, evenals 

familieleden van mensen die op beschuldiging van godslastering gevangen genomen zijn. Met hem hebben 

zij de mogelijkheden verkend van een eigen project voor de Vastenactie 2017. Ook plannen voor een eigen 

doel? Dien die dan in voor 1 oktober 2016. En houd 27 augustus of 3 september vrij voor een verplichte 

gezamenlijke bespreking met Vastenactie. Meer info op de website van de Vastenactie.  

----- 

 
Zonnepanelen op klooster Dordrecht 
Op vrijdag 10 juni werden zonnepanelen geplaatst op de daken 

van het klooster van de zusters van Maria Stella Matutina in 

Dordrecht. De zusters bewonen het klooster naast de kerk van 

de Verrezen Christus aan de Nolensweg. Het pand is 

eigendom van het bisdom Rotterdam. “Het klooster van de 

zusters is door de plaatsing van zonnepanelen een stukje 

groener gemaakt,” aldus bisschop Van den Hende. 

“Verbonden met het gebedsleven van de zusters, wordt heel 

concreet de verbinding tot uitdrukking gebracht tussen 

toewijding aan God door het gebed en goede zorg voor de schepping door duurzaamheid.” Zo leidt Laudato 

Si’ ook tot concrete daden. 

----- 

 
Wereldmissiemaand voor Filipijnen 
Wereldmissiemaand oktober zal aandacht besteden aan de katholieke gelovigen in de Filipijnen. Dit land heeft 

onder meer te kampen met natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie. Missio steunt dit jaar diverse projecten 

van religieuzen in de Filipijnen. Zij zijn 'getuigen van Gods barmhartigheid'. Zo is in Manila zuster Cecille Ido 

de drijvende kracht achter het gezinscentrum ‘Tuluyan’, waar dakloze gezinnen worden opgevangen en weer 

op weg geholpen. Het campagnemateriaal verschijnt half augustus. Op zaterdag 1 oktober vindt de jaarlijkse 

ontmoetingsdag plaats. Daaraan zal ook de Filipijnse gemeenschap in Nederland haar medewerking verlenen, 

o.a. de FCC in Rotterdam. 

----- 
 

Vier filmpjes over barmhartigheid 
In het kader van het Jaar van de Barmhartigheid is de website http://www.katholiekleven.nl gestart met een 
serie van vier korte filmpjes over barmhartigheid. De eerste aflevering (6 min) is gewijd aan de praktijk. Diaken 
Ronald Dashorst vertelt over de Franciscustafel, een initiatief in Apeldoorn waarbij dak- en thuislozen een 
gratis maaltijd geserveerd krijgen. In de film vertellen vrijwilligers en gasten wat ze daaraan beleven. De 
volgende items gaan over: 
• de wetenschap (juli) 
• de kerk (september) 
• barmhartigheid is.. (oktober) 
 
----- 

 
Vredeswandeling 
De regionale MOV-groep van Westland, Delft en Midden-Delfland organiseert samen met Pax een 
vredeswandeling op zondag 18 september 2016. De start is om 12.30 uur bij het Prinsenbos in Naaldwijk. 
Thema: Vrede verbindt. De duur van de vredeswandeling is ongeveer 70 minuten. 
Inlichtingen: fialuiten@hetnet.nl of johnvdenden@hetnet.nl 

 

http://hfopk.org/
http://www.vastenactie.nl/kominactie/dieneeneigendoelin
http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/160612ZonnepanelenKloosterZustersDordrecht.aspx
http://www.katholiekleven.nl/
https://www.katholiekleven.nl/barmhartigheid-de-praktijk/


----- 
 

Café Internationaal 
Op diezelfde zondagmiddag 18 september organiseert de geloofsgemeenschap Bonaventura in Woerden een 

ontmoeting tussen Nederlanders, medelanders en statushouders. Café Internationaal heet dit initiatief. De 

ontmoeting vindt plaats van 14.00 tot 18.00 uur en start in de parochiezaal. 

E: madelon0409@gmail.com  
  
----- 

 
Agenda 
 
 
Woensdag 14 september 2016 
Bijeenkomst voor PCI-besturen in het vicariaat Rotterdam 
Plaats: wordt nog bekend gemaakt 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
 
Donderdag 15 september 2016 
Bijeenkomst voor PCI-besturen in het vicariaat Den Haag 
Plaats: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
 
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:  010-2815171 
E:  pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 
I:  www.bisdomrotterdam.nl 
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