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Algemeen 

 

De DCI heeft ten doel het op diocesaan niveau ondersteunen van het beleid inzake caritas en diaconie teneinde er 

toe bij te dragen dat deze een blijvende en herkenbare plaats hebben in het bisdom Rotterdam. In het bijzonder heeft 

zij tot taak het beheer van een deel van de gelden uit de verplichte afdracht van de PCI-en en de toekenning van 

subsidies uit deze gelden.  

 

Het bestuur voert haar kerntaak uit door enerzijds vijfmaal per jaar bijeen te komen en ingediende aanvragen te 

beoordelen, anderzijds door actief de diaconale bewustwording te bevorderen bij parochianen, vrijwilligers en 

bestuurders.  

 

Ontmoeting bisschop van Rotterdam 

 

Bij de eerste vergadering van 2017 verwelkomde de DCI de bisschop in haar vergadering. De bisschop en de DCI 

wisselden onder andere van gedachten over het belang van het bevorderen van het diaconaal bewustzijn, de 

waardevolle aanwezigheid van oude en nieuwe gemeenschappen van religieuzen in ons bisdom en de kerk van 

Rotterdam als netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Dit vertaalde zich in inspanningen van 

de DCI rondom migranten (toekenningen en continuering ondersteuning van migrantenparochie in organisatie en 

financiën) en de ondersteuning (geldelijk, food en non-food) van gemeenschappen van religieuzen. 

 

Bewustwording 

 

Het bevorderen van het diaconaal bewustzijn geschiedt in nauwe samenwerking met het bisdom te weten de afdeling 

Pastorale Dienstverlening (Sectie Dienen), de afdeling Pers en Communicatie en de Kanselarij. Bestuursleden van 

de DCI hebben vrijwel het gehele verslagjaar intensief overlegd met het bisdom over de opzet en de uitwerking van 

het bisdomproject “Zorg voor ouderen”. Dit project startte Kerstmis 2017 in Tussenbeide en zal in 2018 daar en 

middels gesprekken in parochies worden voortgezet.  

 

Licht in je leven 

Het door de DCI inhoudelijk en financieel ondersteunde project “Licht in je leven” startte Kerstmis 2016 in 

Tussenbeide met artikelen over mensen die hun baan verloren, de veranderingen in hun leven daardoor, en hoe 

parochies zoeken naar verbinding, ondersteuning en nieuwe perspectieven in dat kader. Deze artikelen zijn tot de 

zomer van 2017 voortgezet. 

 

Werkconferentie over financiële hulpverlening 

Met een toekenning voor de in maart gehouden werkconferentie “Geld maakt gelukkig” om de uitkomsten van het 

landelijke Armoedeonderzoek naar financiële hulpverlening door de kerken breder onder de aandacht te brengen 

onderstreepte de DCI opnieuw het belang van bewustwording. Bij die gelegenheid werden ook de voorlopige 

resultaten gepresenteerd van een onderzoekje naar de bestedingen en inkomsten van de PCI-en in het bisdom 

Rotterdam op basis van de jaarrekeningen 2015. Directe aanleiding voor dit onderzoek was de constatering in het 

Armoedeonderzoek, dat de katholieke ondersteuning van individuele en collectieve vormen van armoedebestrijding 

was gedaald ten opzichte van 2012. 

 

Projectentocht 

De DCI organiseert samen met het bisdom Rotterdam jaarlijks een projectentocht. Doel van een projectentocht is dat 

bestuursleden van PCI-en en overige diaconale vrijwilligers een kijkje in de keuken kunnen nemen bij diaconale 

projecten en diverse maatschappelijke organisaties binnen het bisdom. Ook is het een middel voor de DCI om haar 

bestedingen inzichtelijk te maken. In 2017 was de projectentocht op 13 mei in Rotterdam rondom het thema 

“Grenzeloze Rotterdammers: migranten in Rotterdam”. ’s Ochtends werd de Spaanstalige parochie bezocht met haar 

diaconale steunstichting Nuestra Casa, ’s middags de Portugeessprekende parochie. 

 

Caritaszuil 

De DCI is in het verslagjaar gestart met de ontwikkeling van een caritaszuil als middel  om de PCI zichtbaar te 

maken in de kerkgebouwen en de parochianen bij haar werk te betrekken. De zuil kan als een modern Antoniusblok 

achter in de kerk worden geplaatst. Een eerste model werd in september in de Leidse regio getoond en bij  
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gelegenheid van de vicariaatsbijeenkomsten in oktober. De verdere ontwikkeling en verspreiding zal in 2018 ter 

hand worden genomen. 

 

Bemiddeling 

 

De medewerker Caritas die het DCI bestuur ondersteunt heeft voor een behoorlijk aantal aanvragen kunnen 

bemiddelen bij andere partijen. De gegevens hierover vindt u dus niet terug in de DCI jaarverslagen of op de pagina 

van de DCI op de website van het bisdom Rotterdam (www.bisdomrotterdam.nl/dci). Deze makelaarsfunctie 

ontstond in 2013 en was niet voorzien bij de oprichting van de DCI. Inmiddels is het bemiddelen voor en 

coördineren van aanvragen een vast onderdeel van de werkzaamheden. Deze investering in tijd heeft zich financieel 

vertaald in geen (of soms een lagere) bijdrage door de DCI aan de steun voor bepaalde diaconale projecten, die toch 

succesvol gestart konden worden. In het verslagjaar ging het om ruim drieëndertig duizend euro.  

 

Verzoeken om ondersteuning van projecten 

 

Het aantal door de DCI in behandeling genomen aanvragen is (mede door de makelaarsfunctie) wat lager dan in 

2016 waar de stijging ten opzichte van voorgaande jaren vooral zat in aanvragen van parochies of PCI-en voor 

nieuwe diaconale activiteiten. In 2017 zijn de aanvragen met name afkomstig van al bekende aanvragers zoals bij 

voorbeeld de organisatoren van de jaarlijkse vakantiekampen en diaconale organisaties met meerjarige projecten. 

Met de ondersteuning van een aantal gemeenschappen van religieuzen in ons bisdom en een relatief groot aandeel 

van projecten rondom migranten onderstreept de DCI dat migranten en religieuzen onderdeel zijn van het netwerk 

van liefde dat de Kerk van Rotterdam is. Zie de pagina van de DCI op de website van het bisdom Rotterdam 

(www.bisdomrotterdam.nl/dci)) voor meer details over de toekenningen. 

 

Steunfonds DCI 

 

Het Steunfonds DCI staat sinds enkele jaren open voor aanvragen van PCI-en die door gebrek aan financiële 

middelen geen hulp kunnen bieden aan individuen of gezinnen. Evenals in voorgaande jaren werd in 2017 maar in 

zeer beperkte mate een beroep op het Steunfonds gedaan. Dit staat in sterk contrast met de uitkomsten van het door 

de DCI ondersteunde onderzoek naar “het huishoudboekje van de PCI” wat liet zien dat (bij dalende 

rendementscijfers) de helft van de PCI-en ruimhartig meer uitgeeft dan zij binnenkrijgt 

(https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/wp-content/uploads/huishoudboekje-van-de-pci.pdf).   

Bij de vicariaatsbijeenkomsten voor PCI-en in oktober zijn de mogelijkheden van het Steunfonds DCI onder de 

aandacht gebracht. In november 2017 heeft de DCI via een gerichte mailing PCI-en met een klein vermogen 

geïnformeerd over het Steunfonds DCI. 

 

Verbindingen met de achterban 

 

De DCI heeft de volgende activiteiten ondernomen: 

• In de kring Leiduinen zijn de PCI-en begin 2017 voor de laatste maal bijeengekomen. De DCI heeft daar 

haar werkzaamheden en bestedingen toegelicht. Hiermee zijn de kringbijeenkomsten feitelijk beëindigd. 

• De DCI organiseert samen met het bisdom Rotterdam jaarlijks een projectentocht. In 2017 was de 

projectentocht op 13 mei in Rotterdam rondom het thema “Grenzeloze Rotterdammers: Migranten in 

Rotterdam”. 

• De DCI heeft in oktober 2017 twee goed bezochte vicariaatsbijeenkomsten voor PCI-en georganiseerd. Bij 

deze bijeenkomsten stond het belang van (levend) geldwerving voor besturen van PCI-en centraal. De 

directeur van Kansfonds informeerde de aanwezigen over de mogelijkheden van projectfinanciering. 

• Bij bijzondere activiteiten van het bisdom, parochies of diaconale projecten is waar mogelijk een 

afvaardiging van de DCI aanwezig geweest. 

• Na iedere DCI-vergadering wordt in de Nieuwsbrief Dienen van de Pastorale Dienstverlening van het 

bisdom Rotterdam melding gemaakt van de door de DCI gedane toekenningen, nieuws over de DCI en 

worden zo nodig onderwerpen zoals het Steunfonds extra aandacht gegeven. 

• Op de website www.bisdomrotterdam.nl/dci  zijn periodiek de gedane toekenningen vermeld.. 

• In het bisdomblad Tussenbeide is berichtgeving over projecten en activiteiten van de DCI verschenen. 
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Bestuurssamenstelling 2017 

 

Het DCI bestuur bestond in het verslagjaar uit: 

De heer W.A. van Erp, voorzitter 

De heer J.H.M. Kroft, secretaris 

De heer G.A.L.M. Nijensteen, penningmeester  

De heer J.C.G.M. Bakker, lid 

De heer P.G.M. van der Burg, lid (aftredend per 1 december 2017) 

De heer C.A.F. de Vette, lid (aftredend per 1 december 2017) 

 

Het bestuur heeft op 13 november 2017 met waardering en dank voor hun jarenlange inzet voor caritas en diaconie 

afscheid genomen van de heren Van der Burg en De Vette. Gedurende het verslagjaar is de DCI naarstig op zoek 

geweest naar kandidaten voor de invulling van drie vacatures. Eind 2017 kon de DCI  drie  kandidaten ter 

benoeming voor dragen aan de bisschop.  

 

Begin 2018 zijn benoemd: 

De heer T.J.S. Boesten (benoemd per 1 december 2017) 

De heer J.J. Dooremalen (benoemd per 1 december 2017) 

De heer F.C.T. Swagemakers (benoemd per 1 december 2017) 

 

Ondersteuning van het DCI bestuur 

 

Het bestuur werd vanuit de Sectie Dienen van het bisdom Rotterdam geadviseerd door de heer J.H.M. Maasen. 

Mevrouw M.M.J. Janse-Wijsman (medewerker Caritas) stond het bestuur terzijde, vooral bij de voorbereiding van 

de vergaderingen, bij het afhandelen van ingediende verzoeken om ondersteuning en bij de uitvoering van door de 

DCI genomen besluiten. Daarnaast besteedde de medewerker Caritas tijd aan het bemiddelen voor aanvragen (en de 

voorbereiding en verantwoording hiervan) bij andere partijen en het adviseren en ondersteunen van diaconale 

projecten, diaconale sleutelfiguren en organisaties rondom organisatie en administratie, fondsenwerving en de 

verantwoording hiervan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


