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Dit is een uitgave van de sectie Dienen van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam. U kunt 

de nieuwsbrief naar believen doorsturen aan andere geïnteresseerden.  

 

Redactie 

Jan Maasen 

 

Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen, maar bent nog geen abonnee, geef dan uw e-mailadres door. Op dit 

adres kunt u ook met bijdragen aan en reacties op deze nieuwsbrief terecht.  

 

Aan- en afmelden  

E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 

 

 

 

 

 

----- 

Share the Journey evenement op 23 juni 
Vastenactie, Justice and Peace Nederland, Bisdom Rotterdam 

en Cordaid organiseren samen een Share-the-Journey-

evenement op zaterdag 23 juni 2018 in Den Haag. Wereldwijd 

geven organisaties die lid zijn van het katholieke Caritasnetwerk 

gehoor aan de oproep van paus Franciscus om in actie te 

komen en vluchtelingen werkelijk te verwelkomen in hun land 

en in hun leven. 

 

Het evenement op 23 juni brengt sociale coöperaties, 

vluchtelingen en migranten, parochies, donateurs en scholieren 

bij elkaar. Er zijn inspirerende verhalen van vluchtelingen, 

workshops, activiteiten, kraampjes, hapjes, muziek en de finale van de profielwerkstukprijs: geëngageerde 

scholieren die zich inzetten voor een mooiere wereld.  

 

Tip: als je persoonlijke contacten hebt met vluchtelingen, nodig hen dan uit om gezamenlijk naar dit 

evenement te gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Op het aanmeldformulier kan je aangeven met 

hoeveel mensen je komt. De inschrijving stopt bij 100 deelnemers. 

 

Meer informatie, programma en aanmelding 

I.  www.cordaid.org/nl/share-the-journey/evenement 

 

----- 

Vluchtelingenzondag 
20 Juni is de Internationale Dag van de Vluchteling (VN). Daarom zal de Open Hofkerk in Rotterdam-

Ommoord zondag 24 juni vieren als Vluchtelingenzondag, met medewerking van de werkgroep VOZ 

(Vluchtelingenopvang Ommoord Zevenkamp). 

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
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http://www.cordaid.org/nl/share-the-journey/evenement


----- 

Diaconaal Weekend (1) 
De parochie H. Thomas (Alphen aan den Rijn en omgeving) houdt traditiegetrouw op Sacramentsdag haar 

Diaconale Weekend. Dit jaar is dat het weekend van 2 en 3 juni. De pci heeft als collectedoel gekozen ‘De 

Herbergier’ in Hazerswoude-Rijndijk. Dit is een kleinschalige woonvorm waar mensen met een 

geheugenprobleem terecht kunnen als zelfstandig wonen niet meer lukt. Begin april is dit initiatief gestart in 

het daarvoor verbouwde, voormalige gemeentehuis. 

 

Meer informatie 

I.  www.herbergier.nl/hazerswoude-rijndijk 

 
----- 

Diaconaal Weekend (2) 
Voor de parochie Sint Jan de Doper (Gouda en omgeving) is het de eerste keer dat Sacramentsdag als 

diaconaal weekend wordt gevierd. In de viering zal de diaconie van de geloofsgemeenschappen vertellen 

over haar werk en de vruchten ervan. Na de viering is de deurcollecte bestemd voor de diaconie. 
 

----- 

Kerkenloop parochie H. Augustinus 
Inwoners van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar lopen, fietsen 

en wandelen op zondag 17 juni voor de wederopbouw van huizen van 

gevluchte christenen in Irak. Deze kerkenloop wordt georganiseerd door de 

parochie H. Augustinus in samenwerking met de Protestantse Kerk 

Wassenaar en Kerk in Nood. De volledige opbrengst van de 

inschrijvingsgelden gaat naar de wederopbouw van huizen voor christenen in 

Irak die moesten vluchten voor Islamitische Staat. Voor gemiddeld € 2.000 

kan een huis worden opgeknapt. 
 

Meer informatie 

I.  www.kerkinnood.nl/actueel/kerkenloop 

 

----- 

B-COS Hand in Hand Refugee Project op tv 
De winnaar van de Diaconieprijs 2017 was vorige maand op tv. Het programma ‘Roderick zoekt licht’ liet op 

17 april in een uitgebreide rapportage zien hoe parochianen van de internationale Engelstalige parochie 

Church of Our Saviour vluchtelingen helpen een nieuw bestaan op te bouwen.  

 

Programma gemist? Geen nood: 

I.  www.kro-ncrv.nl/roderickzoekt/seizoenen/seizoen-2018/hand-in-hand 

 

----- 

M25 in actie 
Voor M25-groepen is de agenda van de maand mei goed gevuld. Een kleine 

greep: 

• M25 St. Christoffel hield op zaterdag 5 mei een wasactie op het 

kerkplein van de Antoniuskerk in Dordrecht. En als de auto, fiets of 

scootmobiel schoon was, kon die ook worden gezegend. De opbrengst 

was bestemd voor de Liedjesfabriek, een organisatie die zich inzet om 

zieke kinderen een opkikker te geven. 

• Op 7 mei hebben jongeren van M25 Noordwijk hun eigen nieuwe onderkomen opgeknapt. 

• Op 9 mei hebben jongeren van M25 Rotterdam maaltijden uitgedeeld aan dak- en thuislozen. 
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• Op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) verzorgen negen M25-stagiaires (regio Leiden) van 

verschillende middelbare scholen een dagje uit met kinderen van gezinnen aangewezen op de 

voedselbank, JES-Rijnland en Vitalis naar NEMO Science Museum Amsterdam. 

• Op zondag 27 mei verzorgen jongeren van M25 Den Haag een ontmoetingsmiddag tussen jong en oud 

in het verzorgingshuis Wijndaelercentrum in Loosduinen. 

 

----- 

Naaimachines 
Tijdens de Adventsactie zamelden de MOV-groepen van de Claraparochie geld in voor cursussen tot 

naaister voor jonge Afrikaanse meisjes. De MOV-groep Nieuwkoop kreeg een aanbod. ”Ik heb nog een 

naaimachine over, kunnen jullie daar wat mee?” Daar is men op ingesprongen. Een bliksemactie werd 

opgezet. In de afgelopen maanden heeft men 25 naaimachines ontvangen. Die zijn ingeleverd bij stichting 

Gered Gereedschap. 

 
----- 

Inspiratiedag MIVA 
Op vrijdag 1 juni organiseert MIVA een inspiratiedag ter voorbereiding van MIVA-zondag (26 augustus), 

waarop een project in Zimbabwe centraal staat. ’s Middags houdt Mgr. G. de Korte, bisschop van Den 

Bosch, een inleiding over het katholiek sociaal denken. De dag vindt plaats in het kantoor van MIVA, 

Havensingel 26, Den Bosch en duurt van 10.30 uur tot 15.00 uur.  

 

Meer informatie, programma en aanmelding 

I.  www.miva.nl/nieuws/miva-inspiratiedag-1-juni 

 

----- 

God in de supermarkt 
Op zondag 24 juni wordt de workshop ‘God in de supermarkt’ gehouden in het 

parochiehuis van de Bartholomeuskerk in Nootdorp. Dit is een van de 

activiteiten in het jaarlijkse duurzaamheidsweekend van de parochie Christus 

Koning. 

 

----- 

Eigen doelen Vastenactie 
Elk jaar ondersteunt Vastenactie ongeveer 30 eigen doelen. Een eigen doel is een project waarbij de 

parochie, c.q. MOV-groep, zelf een relatie onderhoudt met de uitvoerende projectpartner. Vastenactie geeft 

een subsidie van 30 tot 50% bovenop de actieopbrengst, als het project wordt goedgekeurd. Daarvoor moet 

het project wel aan een aantal richtlijnen voldoen. Een advies: als je als MOV-groep een eigen doel wil 

indienen, begin dan tijdig met de voorbereidingen en neem in een vroeg stadium contact op met 

Vastenactie. Houd er rekening mee, dat je als indiener van een eigen project verplicht een workshop in 

Utrecht moet volgen op zaterdag 1 of zaterdag 8 september. Dien het project in vóór 1 oktober.   

 

Meer informatie over het indienen van een project 

I.  www.stichtingbva.nl/projecten/eigendoelindienen 

 

Het is niet toegestaan om het Vastenactie-logo en de naam Vastenactie te gebruiken voor een eigen project 

buiten medeweten en zonder toestemming van Stichting BVA. 

 

----- 

Vredesweek 2018 
Het thema van de Vredesweek 2018 (15 t/m 23 september 2018) is ‘Generaties voor vrede’. Elke generatie 

heeft zijn eigen verhaal in relatie tot oorlog, geweld en vrede. In deze Vredesweek wordt gezocht naar 

verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen 

en samen op te trekken op de weg van vrede. 
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Een van de actiemiddelen is een lokale vredeswandeling of ‘Walk of Peace’. Wandelen leent zich voor het 

uitwisselen van verhalen. En op halteplaatsen kunnen sprekers uit verschillende generaties hun verhaal 

doen.  

 
In verschillende plaatsen zijn MOV-groepen en anderen al gestart met de organisatie van een lokale 

vredeswandeling. Zo zijn de volgende initiatieven al bekend: 

• donderdagavond 20 september in Delft-Zuid met afsluitend programma in de Adelbertkerk; 

• zondagmiddag 23 september in het Prinsenbos tussen Naaldwijk en Honselersdijk. 

Aanvullingen zijn welkom. 

 

Meer informatie 

I.  www.vredesweek.nl 

I.  www.vredesweek.nl/walk-of-peace 

 
 
----- 

Agenda 
 

Zaterdag 23 juni 2018 

Samen op weg met vluchtelingen en migranten – Share the Journey evenement 

Tijd: 15.00 - 18.00 uur 

Locatie: O3, Zaanstraat 25, 2515 TM Den Haag 

 

Aanmelden: website van Cordaid. 

 

Dinsdag 2 oktober 2018 

Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie 

Tijd: 14.00 - 16.00 uur 

Locatie: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam 
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