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Diaconale kalender
Deze diaconale kalender is zowel een ‘brochure diaconieprijs 2017’ als een maandkalender 2018 
en 2019. Je kunt hem opengevouwen op je bureau zetten. Op de ene pagina vind je een beschrij-
ving van een van de zestien projecten die zijn aangemeld voor de Diaconieprijs 2017. Compacter 
dan in de voorgaande edities, maar informatief en aanstekelijk. Op de resterende pagina’s vind je 
aanvullende informatie over de Diaconieprijs en andere relevante onderwerpen.

Maandkalender

Op de andere pagina vind je de maandkalender. Die bevat niet alleen een overzicht van dagen met de 
gebruikelijke feestdagen. Je vindt er ook dagen vermeld, die van belang kunnen zijn voor PCI-bestu-
ren, werkgroepen diaconie en Missie, Ontwikkeling en Vrede-groepen. 

• De (waarschijnlijke) data van de missionaire acties op het collecterooster
• Kerkelijke gebedsdagen voor diaconale onderwerpen
• Feestdagen van diaconale heiligen 
• Andere bijzondere dagen

Planningsinstrument

De maandkalender is te gebruiken als planningsinstrument. Wellicht staan er dagen vermeld, die 
aanspreken en aanleiding geven tot een nieuwe activiteit of diaconaal artikel. Dat geldt ook voor de 
zestien voorgedragen projecten op de andere pagina’s. Is er een project bij, waarvan je denkt “Dat 
kunnen wij ook”, laat je inspireren, volg na en plan in. 

Stuur in dat geval een berichtje naar pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl. 
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Diaconieprijs 2017 
Het bisdom Rotterdam reikt om de twee jaar de Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ uit. 
Op 11 november 2017 gebeurde dat voor de zesde keer. Met deze prijs wil het bisdom de diaconale 
inzet van plaatselijke geloofsgemeenschappen en kerkelijke instellingen zichtbaar maken en haar 
waardering hiervoor uitdrukken.

Sinds 2011 kent de diaconieprijs drie categorieën: 
• diaconie dichtbij, 
• diaconie ver weg (Missie, Ontwikkeling en Vrede),
• een bijzonder thema.

Gemeenschapsopbouw 

In 2017 was het bijzondere thema ‘gemeenschapsopbouw’. Het is zowel kerkelijk als maatschap-
pelijk relevant en actueel. Kerkelijk laat het zien, dat diaconie geen geïsoleerd werkveld is, maar 
bijdraagt aan de opbouw van de geloofsgemeenschap. Ook maatschappelijk is gemeenschapsop-
bouw, of in modernere termen de bevordering van sociale cohesie en samenhang, belangrijk. Denk 
aan de opvang van vluchtelingen en asielzoekers, de integratie van migranten en de dialoog tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. 

Aanmeldingen

Parochies en kerkelijke instellingen hebben zestien projecten aangemeld voor de diaconieprijs. Ze 
zijn afkomstig uit alle delen van het bisdom. Elf projecten dongen mee in de eerste categorie, de vijf 
andere in de tweede. Zeven projecten waren tevens aangemeld voor de derde categorie ‘diaconie en 
gemeenschapsopbouw’. Alle zestien projecten staan beschreven in deze diaconale kalender.
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Project

B-COS Hand in Hand Refugee Project 
Met ‘B-COS Hand in Hand’ wil de Engelstalige Church of Our Saviour (COS)-parochie in Den Haag 
statushouders ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw bestaan, op basis van hun eigen talen-
ten en dromen. Het project kent verschillende onderdelen. 
• In het buddy-project nemen parochianen vluchtelingen één-op-één bij de hand om samen 

wat te praten, te koken of een uitstapje te ondernemen. Zo ontdekken de vluchtelingen op 
een laagdrempelige manier de vele facetten van de Nederlandse samenleving.

• In wekelijkse conversatieklassen komen kleine groepjes vluchtelingen bijeen om zich ver-
der te bekwamen in de Nederlandse taal. Het spreken en de ontmoeting staan voorop. Een 
parochiaan met een achtergrond in het onderwijs fungeert als leerkracht.

• Ten slotte worden er activiteiten georganiseerd, waaraan parochianen en vluchtelingen 
samen meedoen op basis van gedeelde interesses: een bezoek aan de Dream Factory of de 
Tweede Kamer of een maandelijkse internationale kookavond.

Vrijplaats

Het project is ontstaan als antwoord op de vluchtelingencrisis van najaar 2015. Pastoor Sjaak de 
Boer heeft het initiatief genomen. Nu is de Justice and Peace-werkgroep de dragende groep. Aan 
het buddyproject doen voorjaar 2017 vijftien statushouders mee. Eenzelfde aantal woont de conver-
satieklassen bij. Het werk vraagt veel flexibiliteit, geduld en doorzettingsvermogen. Bij de start van 
het buddyproject is de parochie geholpen door Vluchtelingenwerk Nederland en studentenproject 
Enactus. Nu werkt zij zelfstandig. “Wij denken dat het heel belangrijk is om vanuit de katholieke 
Kerk een vrijplaats te creëren waar vluchtelingen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond, 
terecht kunnen, waar zij werkelijk helemaal zichzelf mogen zijn, no strings attached.”

E: office@parish.nl
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Project

Stichting sociaal noodfonds Kaag en Braassem
Het sociaal noodfonds Kaag en Braassem is een nieuw initiatief. De stichting is op 30 maart 2017 
opgericht. Zij wil tijdelijke financiële en/of materiële hulp bieden aan inwoners van de gemeente 
Kaag en Braassem, die om welke reden dan ook in financiële nood verkeren of dreigen te raken. In dit 
noodfonds werken verschillende PCI’en, diaconieën en de Lions Alkemade samen. De Rotary heeft 
incidentele medewerking toegezegd, terwijl andere fondsen willen meedoen wanneer een aanvraag 
op hun specifieke terrein komt.

Bundeling van krachten

Leen Overbeek, lid van de diaconie Protestantse Gemeente Leimuiden, en Fried Elstgeest, voorzitter 
Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem en lid van de Impulsgroep Diaconie van de H. Fran-
ciscusparochie, kwamen elkaar geregeld tegen bij gemeentelijke bijeenkomsten. Ze ontdekten in 
hun gesprekken, dat nogal eens een beroep wordt gedaan op de afzonderlijke diaconieën en PCI’en. 
Zou het niet beter zijn om de krachten te bundelen in een Sociaal Noodfonds, dat mensen snel kan 
helpen bij acute financiële problemen? 

Op een bijeenkomst in november 2016, waarvoor zij alle PCI’en, diaconieën en overige goede 
doelenfondsen hadden uitgenodigd, kreeg die gedachte veel bijval. Een werkgroep ging aan 
de slag. Binnen een half jaar was de stichting opgericht. “Mensen kennen kerkelijke fondsen 
niet of kloppen uit schaamte niet aan. Ook de ‘kleur’ van een kerk kan een beletsel zijn. Bij het 
noodfonds kan iedereen aankloppen”, aldus Elstgeest. De volgende stap is dan ook om het 
noodfonds breed bekend te maken.

E: elstgeest12@hotmail.com 
I:  www.noodfondskb.nl 
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Project

Pelgrimstocht ‘Gaat u met mij mee?’
Pastoor Huub Spaan van de Pax Christiparochie (Woerden e.o.) houdt van wandelen. In zijn vorige 
parochie was in de Veertigdagentijd zijn vastenvoornemen niet iets te laten, maar te doen: elke dag 
een uur wandelen. Hij nodigde daar parochianen bij uit. Dat gebruik zet hij met succes voort. In 2017 
alweer voor de vijfde keer. Op sommige dagen lopen wel honderd mensen mee.

Eenvoudig model

De opzet is simpel. Elke ochtend, behalve op zondag, wordt in een van de vier parochiekernen om 
09.00 uur gestart met een korte viering. Tijdens het zingen van het pelgrimslied trekt pastoor Huub 
Spaan als vast ritueel zijn wandelschoenen aan. Dat is het startsein voor een gezamenlijke wande-
ling van ongeveer een half uur. Iedereen die wil mag meelopen. Mensen die moeilijk lopen worden 
geholpen. Na de wandeling drinken de deelnemers eerst gezamenlijk koffie. Als afsluiting wordt de 
tekst van de dag uit het Vastenboekje gelezen en tot slot wordt samen het Onze Vader gebeden. 
Daarna gaat ieder zijns weegs. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie. Dat bedrag 
wordt gespaard voor de Vastenactie.

Ontmoeting en bezinning

De Pelgrimstocht combineert ontmoeting en bezinning. Parochianen uit alle vier geloofsgemeen-
schappen sluiten aan. Met regelmaat lopen klassen van basisscholen mee. Maar ook mensen van 
buiten de parochie doen mee: leden andere kerken, vertegenwoordigers maatschappelijke organi-
saties en vluchtelingen. “Op weg naar Pasen worden door de Pelgrimstocht tal van kleine draadjes 
geweven, niet alleen tussen individuen, maar ook tussen de verschillende geloofsgemeenschappen.”

E: h.spaan@parochiepaxchristi.nl 
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Werelddag van de Migranten en Vluchtelingen
Elk jaar viert de rooms-katholieke Kerk half januari de Werelddag van de Migranten en Vluchte-
lingen. Het thema voor de 104e Werelddag op 14 januari 2018 is ‘Verwelkomen, beschermen, 
bevorderen en integreren van migranten en vluchtelingen.’ 

“Elke vreemdeling die aan onze deur klopt biedt een kans om Jezus Christus te ontmoeten, die 
zich identifi ceert met alle ontvangen en afgewezen vreemdelingen door de eeuwen heen,” aldus 
paus Franciscus in zijn boodschap voor deze Werelddag. “Aan de moederlijke liefde van de Kerk 
vertrouwt de Heer iedereen toe, die gedwongen is om zijn thuisland te verlaten op zoek naar een 
betere toekomst. Die solidariteit moet concrete uitdrukking krijgen in elke fase van het migratie-
proces – vanaf het vertrek, via de reis, naar de aankomst en de terugkeer.” De boodschap bevat 
een reeks aan suggesties rond de vier genoemde werkwoorden ‘verwelkomen’, ‘beschermen’, 
‘bevorderen’ en ‘integreren’. 

Veel parochies zijn actief op deze gebieden. Het boekje ‘Herbergzaam Nederland’, dat in 2016 
uitkwam naar aanleiding van de gelijknamige brief van de Nederlandse bisschoppen, laat een 
reeks praktijkvoorbeelden zien. De Werelddag biedt de mogelijkheid om vrijwilligers op dit gebied 
te ondersteunen en nieuwe impuls te geven aan de kerkelijke inzet voor migranten en vluchtelin-
gen.

Share the journey

Dat geldt ook voor de campagne ‘Share the Journey’ van Caritas Internationalis. Twee jaar lang 
vragen caritasorganisaties wereldwijd extra aandacht voor de situatie van migranten en vluchte-
lingen. De campagne wil een ‘cultuur van ontmoeting’ bevorderen. Dat kan door allerlei activiteiten 
te organiseren, waarop migranten, vluchtelingen en lokale gemeenschappen hun verhalen kunnen 
delen. Maar ook is politieke actie voorzien. In september 2018 zullen de Verenigde Naties twee 
documenten (Global Compacts) aannemen over migratie en vluchtelingen. Caritas Internationalis 
roept op tot een wereldwijde actieweek rond de VN-Dag van de Vluchteling (20 juni).
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Project

Welzijn op recept - Warmond
Het idee is eenvoudig: iemand komt met psychosomatische klachten bij de huisarts, zoals sla-
peloosheid, sombere gevoelens, eenzaamheid of problemen met bestaand medicijngebruik. De 
huisarts geeft de patiënt een recept voor ‘Welzijn’ mee. Met dat recept haalt de patiënt een coach in 
huis. Die helpt hem op weg naar ondersteuning, activiteiten en sociale contacten. Door de individuele 
benadering komt het welzijnsaanbod in beeld, dat past bij de betreffende patiënt. Resultaat: mensen 
zijn minder eenzaam en hebben minder medicijnen nodig.

‘Welzijn op recept’ is een methode, die oorspronkelijk is ontwikkeld in Nieuwegein. Zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid organiseerde in juni 2015 een bijeenkomst over deze methode. Tijdens het mid-
daggedeelte bespraken alle deelnemers uit de gemeente Teylingen de mogelijkheid van een lokale 
pilot. Bij de introductie van het plan voor de pilot bij de drie huisartsen van de lokale huisartsenprak-
tijk sprongen zij bijna van enthousiasme op tafel. Ze hadden meteen een flink aantal van hun patiën-
ten in beeld die ze geschikt achtten voor een ‘welzijnsrecept’.

De pilot is in 2016 uitgevoerd. 22 patiënten hebben een recept voor welzijn gekregen. Ze zijn 
blij met de aandacht van de coach, zijn activiteiten gaan doen rond ‘eten en ontmoeten’ en hun 
stemming is verbeterd. De huisartsen zien ‘Welzijn op recept’ als uitbreiding van hun zorg.

Rol van de parochie

Aan de bijeenkomst van Zorg en Zekerheid nam een vertegenwoordiger van de parochiekern H. Mat-
thias deel. Hij bracht de verschillende partijen bij elkaar om de pilot te organiseren. De bijeenkomsten 
van de initiatiefgroep vonden onder zijn leiding plaats in de pastorie. Het project toont aan dat een 
parochiekern zijn diaconale verantwoordelijkheid kan waarmaken door zich binnen een leefgemeen-
schap verantwoordelijk te maken voor en zich te verbinden met maatschappelijke activiteiten.

E:   jantimmermann@hetnet.nl



9 H. Teresia Benedicta van het Kruis,  Edith Stein

10 H. Laurentius

14 H. Maximiliaan Kolbe

26 Miva-collecte

zo. ma. di. wo. do. vr. za.

31 1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11

33 12 13 14 15 16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30 31

Brood en Rozen
diaconie het hele jaar door

Augustus 2018



Project

Actieavond Bangladesh Dordrecht
In 2017 zette de H. Theresia van Avilaparochie (Drechtsteden) zich in voor een eigen, door de Vas-
tenactie goedgekeurd project: de aanleg van een viskweekvijver bij een project voor gehandicapte 
kinderen in Bangladesh. Met de verkoop van vis kan men een inkomen genereren. Tevens kunnen 
de kinderen een voedzamer maaltijd krijgen. De parochie heeft voor dit project gekozen, omdat een 
vrijwilligster uit Zwijndrecht, Anne Roos van der Zwet, en haar zus Ria Schmitz hierbij nauw betrok-
ken zijn.

Programma met Bengaals tintje

Op 24 maart 2017 organiseerde de werkgroep MOV Dordrecht een actieavond in de Verrezen Chris-
tuskerk. Verschillende activiteiten stonden op het programma: een liturgisch moment; een presenta-
tie van het eigen vastenactieproject; een vastenmaaltijd; een loterij met aantrekkelijke prijzen, zoals 
manden met fair trade levensmiddelen; verkoop van allerlei artikelen en optredens van drie parochie-
koren. 

Dankzij de inbreng van Anne Roos en Ria kreeg deze avond een sterk Bengaalse kleur. Zo 
gaven zij een powerpointpresentatie van hun activiteiten in Bangladesh, doorspekt met per-
soonlijke ervaringen. 

Voor de vastenmaaltijd hadden zij veel Bengaalse recepten aangeleverd en ze hadden een 
stand ingericht vol artikelen uit Bangladesh.

De opkomst was boven verwachting: 120 mensen. Volwassenen én een aanzienlijke groep 
kinderen vanuit het kinderkoor en de groep eerste communicanten. Tot de bezoekers behoor-
den niet alleen mensen uit Dordrecht, maar ook uit de Zwijndrechtse Waard en Alblasserwaard. 
Samen brachten zij deze avond € 737,- bijeen. Het gevarieerde palet aan activiteiten op deze 
avond zal aan het succes hebben bijgedragen.

E: rvrsmndv@wxs.nl (Peter Rovers)
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Project

Voor Mekaar - Rotterdam
Voor Mekaar is een oecumenische werkgroep in Rotterdam-Oost, bestaande uit vrijwilligers van de 
rooms-katholieke Caeciliakerk en de protestantse Alexanderkerk (fusie van Immanuel- en Verrijze-
niskerk) en Ichtuskerk. Voor Mekaar geeft mensen, die door omstandigheden niet in hun levensbe-
hoeften kunnen voorzien, vier keer per jaar een steuntje in de rug in de vorm van een gevulde bood-
schappentas. Het project is in 1999 opgericht, toen de kerken constateerden dat in de wijk Het Lage 
Land vooral mensen in de schuldsanering geen geld voor boodschappen hadden. Dit was nog voor 
de oprichting van de Voedselbank. Door vier keer per jaar gratis boodschappen te bezorgen, voor-
ziet Voor Mekaar niet alleen in een materiële nood. De ontvangers ervaren ook erkenning voor hun 
probleem en voelen zich gehoord en gezien.

Werkwijze

Ongeveer 50 gezinnen ontvangen vier keer per jaar een zeer goed gevulde boodschappentas met 
houdbare levensmiddelen zoals rijst, koffie, thee, potten groenten en fruit en een kleine financiële 
bijdrage. Ook wordt er hulp geboden bij acute nood.

De bezoekgroep, diaconiegroep en pastoraatsgroep signaleren en melden mensen aan. Ook huis-
artsen en maatschappelijk werksters doen dat. Een vertrouwenspersoon brengt een huisbezoek en 
beoordeelt de aanmelding. In principe wordt drie jaar lang hulp geboden. Meestal zijn de omstandig-
heden dan verbeterd, zodat ondersteuning niet meer nodig is.

De deelnemende kerken houden jaarlijks een collecte voor Voor Mekaar. Bovendien doet de werk-
groep vier keer per jaar een oproep aan parochianen en gemeenteleden om bij te dragen door geld of 
levensmiddelen te doneren.

E: inekemuiser@hetnet.nl
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Project

Het Restaurant - Den Haag 
Jongerengroep Inside Out van de parochie De Vier Evangelisten (Den Haag Zuid) verzorgt 4 à 5 keer 
per jaar het project ‘Het Restaurant’. Parochianen worden uitgenodigd om tegen een kleine betaling 
(€ 10,-) te komen genieten van een driegangenmenu. Die maaltijd wordt geheel door de jongeren 
bereid. 

De parochianen zijn echter niet het hoofddoel. Naast de parochianen worden ook mensen in armoe-
de of eenzaamheid uitgenodigd om te komen eten. Zij hoeven niet te betalen. Zo kunnen zij ook een 
keer in een restaurantsfeer eten en andere mensen ontmoeten.

Leerschool

Inside Out bestaat momenteel uit vijftien actieve jongeren. Zij doen veel verschillende activiteiten op 
de gebieden diaconie, ontspanning en catechese. Diaconie krijgt de meeste aandacht. De jongeren 
hebben het project zelf bedacht en voeren het ook uit. Ze organiseren ook activiteiten (kerstmarkt) 
om geld op te halen om het restaurant te kunnen bekostigen.

In het seizoen 2016/2017 is Het Restaurant vier keer open geweest. Per avond is er plaats voor dertig 
betalende parochianen en dertig mensen in armoede of eenzaamheid. Voor die laatste categorie 
wordt samengewerkt met het uitdeelpunt van de Voedselbank in de eigen parochie en de sociale 
wijkzorgteams. Die samenwerking verliep niet altijd vlekkeloos, zodat de opkomst van de niet-pa-
rochianen soms slecht was. Ondanks die tegenslagen willen de jongeren graag doorgaan en het 
project tot een succes maken.

E: Bart_v_leeuwen@hotmail.com
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Werelddag van de Armen
Bij de afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid eind 2016 heeft paus Franciscus de Wereld-
dag van de Armen ingesteld. Die wordt gevierd op de 33ste zondag door het jaar heen. Dat is de 
een-na-laatste zondag van het kerkelijk jaar. In 2018 valt de Werelddag van de Armen op 18 novem-
ber, in 2019 op 17 november.

De keuze voor juist deze zondag is niet toevallig. Je kan deze dag zien als een bijzondere voor-
bereiding op het feest van Christus Koning. Christus heeft zichzelf immers geïdentifi ceerd met de 
geringe en arme mens en richt ons op de werken van barmhartigheid (vgl. Mt. 25,31-46). Paus Fran-
ciscus wil dat dit een dag is, die de geloofsgemeenschappen en iedere gedoopte helpt om erover 
na te denken hoe in het evangelie de aandacht voor de armoede een centraal gegeven is, en dat er 
geen gerechtigheid of sociale vrede kan bestaan, zolang Lazarus nog voor de deur van ons huis ligt 
(vgl. Lc. 16,19-21). 

Franciscus als voorbeeld

‘Laten we liefhebben, niet met woorden maar met daden’ was het thema van de allereerste ‘Wereld-
dag van de Armen’ op 19 november 2017. Dit thema is ontleend aan de eerste brief van Johannes: 
“Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden” (1 Johan-
nes 3, 18).

De paus nodigt de hele Kerk uit, en mannen en vrouwen van goede wil overal ter wereld, om 
op deze Werelddag van de Armen hulp en solidariteit te bieden aan degenen die dat nodig heb-
ben. Concreet hoopt de paus op vele initiatieven in de week voorafgaand aan 19 november.
Daarbij gaat het er niet om iets te doen vóór de armen, maar mét de armen. De activiteiten moeten 
leiden tot een ware ontmoeting met de armen. Het samen delen moet een levensstijl worden. Bij 
dit pleidooi heeft paus Franciscus duidelijk zijn naamgenoot Franciscus van Assisië voor ogen. Die 
was er niet mee tevreden om melaatsen te omhelzen en hen aalmoezen te geven, maar koos ervoor 
om in Gubbio bij hen te gaan wonen. Die ontmoeting was het keerpunt van zijn bekering.



2 Eerste Zondag van de Advent, start Adventsactie

6 H. Nicolaas

10 Dag van de rechten van de mens

25 Kerstmis

26 Tweede Kerstdag

H. Stefanus
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Project

Noodhulp Emmaüs Den Haag
De werkgroep diaconie van de parochiekern Emmaüs in Den Haag Zuid-West heeft verschillende 
subgroepen. Een daarvan houdt zich speciaal bezig met noodhulp. De bijstand aan mensen in finan-
ciële noodsituaties kan bogen op een lange traditie in dit gebied. Vrijwel vanaf de start van de werk-
groep Kerk en Samenleving in de Pius X en O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand in 1986 werden de 
leden geconfronteerd met huisuitzettingen of afsluitingen van gas, water en licht. 

Spreekuur

Elke dinsdagochtend houdt de werkgroep spreekuur. Mensen kunnen hier terecht voor allerlei vragen 
op het gebied van financiën, scheiding, hulp bij het invullen van formulieren of belastingaangiftes. Op 
die ochtend vindt ook de uitgifte plaats van brood, kleding, huisraad en speelgoed. Daar is spontaan 
een ontmoetingsplek ontstaan, waar hulpvragers ervaringen uitwisselen en elkaar helpen. Op de 
eerste dinsdag van de maand worden houdbare levensmiddelen uitgedeeld en rondgebracht. 

Momenteel worden 65 huishoudens geholpen, voornamelijk vluchtelingen, maar ook ver-
slaafden, mensen met psychiatrische problemen en mensen met schulden. De hulp duurt, 
zolang als nodig is.In ontwikkeling zijn taallessen voor volwassenen en verjaardagsfeestjes voor 
kinderen uit de hulpgezinnen.

Netwerk

De hulp kan worden geboden dankzij een groot netwerk. Bakkerij Roodenrijs zorgt iedere week voor 
brood, de Albert Heijn helpt incidenteel. De Engelstalige parochie Church of Our Saviour en de Britse 
school leveren geregeld houdbare levensmiddelen, babyspullen, huisraad en geld. En sommige 
leden van de Engelstalige parochie zijn ook vrijwilliger geworden. 

E: paars@ziggo.nl



1 Wereldvredesdag

13 Werelddag van de Migranten en Vluchtelingen

14 Zalige Peerke Donders

31 H. Johannes (Don) Bosco
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Project

Vakantieproject PCI Gouda
De PCI Gouda constateerde, dat veel gezinnen met een minimuminkomen vaak jarenlang niet op 
vakantie zijn geweest. Even uit de sleur is belangrijk en bovendien een belevenis voor de kinderen. 
In een regulier overleg met de Vincentiusvereniging Gouda werd het gezamenlijke vakantieproject 
geboren. Vincentius Nederland beschikt over een aantal stacaravans in Nederland. Elk jaar kunnen 
maximaal tien gezinnen een week op vakantie. In 2017 zijn er negen vakanties geboekt met in totaal 
36 deelnemers.

Criteria

Gezinnen kunnen van dit aanbod gebruik maken, als zij:
• minstens 3 jaar niet met vakantie hebben kunnen gaan;
• minstens een jaar een gezinsinkomen hebben van maximaal 115% van het sociaal mini-

mum inkomen; 
• begeleiding hebben door of een indicatie van een sociaal maatschappelijke instelling;
• woonachtig zijn in Gouda of directe omgeving.
De PCI benadert gezinsbegeleiders van de zorgorganisaties Kwadraad, Gemiva-SVG, ASVZ en Reakt 
actief om kandidaatgezinnen voor te dragen. 

Aanbod

De PCI zorgt voor de huur van de stacaravan, zo nodig linnenpakketten en fietsverhuur. Daarnaast 
vergoedt zij de kosten van vervoer naar en van het vakantiepark en elk gezinslid ontvangt 25 euro 
zakgeld. Als een gezin niet zelf het vervoer kan regelen via familie of kennissen, kan de PCI een be-
roep doen op een groepje vrijwilligers. Dat was in 2017 voor vier gezinnen nodig.

E: secretariaat@pci-gouda.nl



8 H. Jozefi na Bakhita

Internationale gebedsdag tegen mensenhandel

11 Werelddag van de zieken
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Project

Augustinusprojecten Christoffelparochie
Veel zusters Augustinessen van Heemstede hebben vroeger als verpleegster in het Sint Franciscus 
Gasthuis in Rotterdam gewerkt. Moeder-overste Agneta gaf in 1949 de aanzet tot de stichting van 
een klooster met medische kliniek in Ketapang (West-Kalimantan). De kliniek groeide uit tot een 
goed ziekenhuis en er werden meer klinieken gebouwd in het binnenland.

Piet Groeneveld is een neef van moeder-overste Agneta en lid van de parochiekern St. Joseph in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Samen met zijn vrouw Lieke bezocht hij in 2015 de kliniek in Manjau. 
Met eigen ogen zagen zij de omstandigheden waaronder de kliniek moest functioneren. Daar moest 
wat aan gebeuren. 

Doelen

De Augustinus-projecten richten zich op het verbeteren van medische klinieken in bouwkundig op-
zicht en op uitbreiding van de medische apparatuur in West-Kalimantan in Indonesië, vroeger beter 
bekend als Borneo.

In het werkjaar 2015-2016 werd geld ingezameld voor de renovatie van de kliniek in Manjau 
en uitbreiding van de apparatuur. In 2016-2017 was de opbrengst bestemd voor uitbreiding van 
de medische apparatuur in de kliniek van Tanjung.

In alle zes kerken van de parochie St. Christoffel heeft Piet Groeneveld een presentatie van het pro-
ject gegeven en is er voor dit doel gecollecteerd. De totale opbrengst in 2017 was € 1.731,20.

In het werkjaar 2017-2018 richt de aandacht zich op een project in Brazilië, waar oud-pastoraal wer-
ker Wim van Paassen nauwe banden mee heeft.

E: p.j.groeneveld@hotmail.com



6 Aswoensdag, begin Vastenactie

8 H. Johannes de Deo

NL Doet, vrijwilligerswerk Oranjefonds

9 NL Doet, vrijwilligerswerk Oranjefonds

24 Zalige Oscar Romero
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Vorige prijswinnaars 
2015
Diaconie dichtbij:        Werkgroep Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp Rotterdam
Diaconie verweg (MOV):    Regionale MOV-groep Delfl anden
Eenzaamheidsbestrijding:   Bezoekgroep Sint Jacobsstaf parochiekern Jacobus de Meerdere Den Haag

2013
Diaconie dichtbij:        Project Fietsmaatjes Teylingen
Diaconie verweg (MOV):    Actie speeltuin Krakau van jongerengroep 10Age7 in Brielle 
Diaconale spiritualiteit:     Mini-pelgrimstocht MOV-groep Alblasserwaard-West

2011
Diaconie dichtbij:       Multicultureel Ontmoetings Centrum H. Hart in Den Haag
Diaconie verweg (MOV):    Project Vamos a Lins in Krimpen aan den IJssel
Gezinnen met jonge kinderen: Vakantiebank Delft

2009
Eerste prijs:          Werkgroep Apoyo a la Mujer, Sagrada Familiaparochie in Rotterdam
Tweede prijs:         Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse
Derde prijs:          Millenniumdoelenproject cluster Bollenstreek-Noord

2008
Eerste prijs:          Kindervakantieweek parochie H. Drie-Eenheid Rotterdam-Zuid en 
               Kinderkamp wijkpastoraat Het Oude Noorden en Crooswijk R’dam-Noord
Tweede prijs:         Werkgroep fi nanciële ondersteuning van de PCI Zoetermeer
Derde prijs:          Vrouwen over de drempel, H. Adrianusparochie Naaldwijk



14 Palmzondag

21 Pasen, einde Vastenactie

22 Tweede Paasdag

28 Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
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Project

Babyproject Tebbie Rotterdam
‘Tebbie’ is Rotterdams voor: wat heb je (wat hebb-ie)? Niet elke moeder kan alle benodigde spulle-
tjes voor haar kind aanschaffen. Soms moeten baby’s en jonge kinderen opgroeien in armoede. Het 
babyproject Tebbie biedt materiële hulp: babykleertjes (maten 50 t/m 68), ledikantjes en toebehoren, 
maxi-cosi’s, badjes, kruiken en kinderwagens. 

Ontstaan

De werkgroep Diaconie van de Parochie H. Drie-Eenheid in Rotterdam-Zuid werd in 2012 benaderd 
door het Maasstadziekenhuis en het Sophia Kinderziekenhuis met de vraag om babykleertjes en 
spulletjes. Deze werkgroep staat bekend om haar directe spullenhulp. Op korte termijn kwamen de 
benodigde artikelen bijeen. Vanuit het Sophia Kinderziekenhuis betekende dit dat de baby niet in een 
pleeggezin werd geplaatst, maar mocht opgroeien bij de alleenstaande moeder. 

Uit contacten met diverse maatschappelijke werksters bleek dat in Rotterdam elke week 
kinderen worden geboren waar weinig of niets voor klaar staat. Tebbie wil daarin voorzien.

Werkgroep

Een groepje vrouwen uit parochies in Rotterdam runt het project. Elke donderdag worden kleertjes 
uitgezocht in de Emmaüsgangersparochie. Mensen kunnen spullen brengen of halen. Met verschil-
lende tweedehandswinkels zijn afspraken voor grotere artikelen zoals kinderwagens.

Het project is inmiddels bekend bij alle verloskundigen, buurthuizen en kraamzorgen op 
Zuid. Maar aanvragen komen nu soms ook al van de Rechter Maasoever. Iedereen mag een 
beroep doen op Tebbie via huisarts, maatschappelijk werk, buurtcentrum, verloskundige of 
kraamzorg. Ongeacht religie of culturele achtergrond. 

E: jm.schouten@planet.nl



10 H. Damiaan de Melaatse

30 Hemelvaartsdag
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Project

Willibrordkamp Den Haag
Het Willibrordkamp is een zomerkamp vanuit de parochie Maria Sterre der Zee, speciaal bestemd 
voor kinderen uit de marge van de samenleving. De kinderen komen met name uit de geloofsge-
meenschappen H. Agnes en H. Willibrord (Segbroek en Schilderswijk). Het kamp wordt georgani-
seerd rondom een bijbels thema met sport, spel en geloof. Het doel van het kamp is de kinderen een 
fantastische week te geven en een boost door drie gezonde maaltijden per dag. In juli 2017 is het 
kamp voor de negende keer georganiseerd.

Het initiatief is begonnen in de toenmalige Willibrordparochie in de Haagse Schilderswijk. Vandaar 
ook de naam. Diaken Ronald van Berkel merkte dat veel kinderen uit allerlei probleemsituaties nooit 
op vakantie konden en zelfs nooit buiten Den Haag kwamen. Het kamp moest daarin voorzien. Van-
af het begin konden jaarlijks ongeveer dertig kinderen mee. Wel gaat er steeds meer leiding mee om 
goed om te kunnen gaan met de problematiek van deze kinderen.

Wat is jouw kracht?

In 2017 was het thema van het Willibrordkamp ‘Wat is jouw kracht?’ Drieëndertig kinderen tussen de 
8 en de 12 jaar en vijftien begeleiders verbleven van 9 tot en met 14 juli in de Ooymanhoeve in Doetin-
chem. Het thema was gebaseerd op de verhalen over Simson en Delila. Elke dag stond een nieuw deel 
van het verhaal centraal. Het verhaal was ook verwerkt in de spellen, toneelspel en andere activiteiten.

De deelnemers betaalden een kleine eigen bijdrage van € 20,-, maar soms was dat al te 
veel. Het kamp is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de PCI en de DCI en enige andere 
kerkelijke en maatschappelijke fondsen. Individuele parochianen uit alle geloofsgemeenschappen 
droegen bij via de actie ‘Sponsor een kampkind’ en de collectes. Ook de M25-groep heeft dit jaar een 
actie georganiseerd. Verschillende bedrijven gaven flinke korting op benodigde goederen.

E: r.vanberkel@rkdenhaag.nl



1 Begin Pinksteractie WNM

9 Pinksteren, einde Pinksteractie WNM

10 Tweede Pinksterdag

13 H. Antonius van Padua

20 Wereldvluchtelingendag
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Project
Kinderen geven aan kinderen - Rotterdam

Sinds 2013 organiseert de Lambertuskerk in Rotterdam in de Veertigdagentijd de actie ‘Kinderen 
geven aan Kinderen’. Dit is een vastenproject, gericht op minderbedeelde kinderen in de oude wijken 
van Rotterdam.

Kinderen die willen meedoen, melden zich bij het begin van de Veertigdagentijd schriftelijk 
of via de website aan. Ze krijgen per folder een korte uitleg, een kunststof doos, briefpapier 
voor een brief of tekening en de voornaam van het ontvangende kind met de leeftijd. Uiterlijk op 
Goede Vrijdag leveren ze de doos, gevuld met speelgoed en enkele nuttige (verzorging)produc-
ten (bijv. tandenborstel, pyjama of handdoek) bij de kerk in. De organisatoren zorgen dat de 
doos bij het kind wordt afgeleverd. Kinderen die het speelgoed geven, wordt gevraagd om het 
‘Onze Vader’ of een eigen gebedje voor het ontvangende kind te bidden. Met dit gebed helpt 
het gevende kind op een andere manier. Zo worden diaconie en gebed met elkaar verbonden.

Samenwerking met Pastoraat Oude Wijken

Op Goede Vrijdag stonden 111 goedgevulde dozen in de pastorie van de Lambertuskerk. Kinderen 
van deze kerk en de Communiegroep uit de Christoffelparochie (Rotterdam-Oost/Capelle aan den 
IJssel) hadden deze dozen gevuld. Ook groepen van basisscholen uit Rotterdam en Capelle aan den 
IJssel deden aan deze actie mee. 

Voor de distributie van de pakketten naar kinderen die moeten opgroeien in armoede heeft 
de Lambertuskerk contact gezocht met het Pastoraat Oude Wijken. Een klein bestelbusje 
bracht kort na Pasen 54 dozen naar het POW in het Oude Noorden en 57 naar Zuid. Vanuit De 
Put werden de dozen verspreid onder de kinderen. Deels via een speeltuinvereniging, deels via 
een voedselbank, deels via ouders die het POW bezoeken en deels via huisbezoek. De kinderen 
die de dozen ontvingen, wisten van niks en waren verrast en blij met hun cadeaus.

E: secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl



8 H. Marie Adolphine Dierckx

27 Zalige Titus Brandsma
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Diocesane Caritas Instelling (DCI) 
De (inter)parochiële caritasinstellingen van het bisdom Rotterdam dragen jaarlijks een verplichte 
heffi ng van 0,5% van hun vermogen af aan het bisdom. Het grootste deel van deze afdracht is be-
stemd voor het verlenen van subsidie aan (diocesane) diaconale projecten. Voor het beheer van de 
gelden uit de afdrachtregeling en de toekenning van de subsidies is de Diocesane Caritas Instelling 
opgericht. Met de afdrachtregeling wil Bisdom Rotterdam een stimulans geven aan de caritas en de 
diaconie in en vanuit de parochies in het bisdom.

In 2016 heeft de DCI bijna € 170.000,- uitgekeerd aan 44 projecten. Daarnaast heeft zij tien projecten 
doorgeleid naar andere fondsen ter waarde van € 24.000,-. De DCI heeft ook de uitgave van deze 
diaconale kalender mede mogelijk gemaakt.

Het bestuur van de DCI bestaat uit zes bestuursleden uit het veld en de algemeen econoom 
van het bisdom. De bestuursleden hebben bij voorkeur ervaring als bestuurslid van een PCI. 
Gestreefd wordt naar een evenwichtige regionale spreiding over het bisdom, met bestuursle-
den uit zowel de grote steden als de agrarische gebieden. 

I:  www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-diaconie/diocesane-caritas-instelling 

Steunfonds DCI

PCI’en van het bisdom Rotterdam die door gebrek aan fi nanciële middelen geen hulp kunnen bieden 
aan individuen of gezinnen, kunnen een beroep doen op het Steunfonds DCI. Dit fonds is in juni 
2012 ontstaan door een gift van € 60.000,- van de Regionale Caritas Instelling Rijnmond. In 2016 is 
€ 2.500,- uitgekeerd. 

Het Steunfonds wordt beheerd door de DCI. De procedure is simpel en kort en is te vinden 
op de website. Meestal wordt al binnen enige dagen een besluit genomen over een aanvraag.



9 H. Teresia Benedicta van het Kruis, Edith Stein

10 H. Laurentius

14 H. Maximiliaan Kolbe

25 Miva-collecte
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Project

Vamos Schipluiden
Sinds 2007 gaan iedere twee jaar een groep jongeren en enkele begeleiders uit de parochiekern 
Schipluiden naar Brazilië om daar in het werkgebied van de Schipluidense pater Gabriël Hofstede 
ontwikkelingsprojecten uit te voeren. Zij zorgen zelf voor de financiering van deze projecten. Daartoe 
organiseren zij allerlei acties, zoals: een benefietdiner, een veiling, poffertjes bakken, koffie/gebak 
verkopen, klaverjas- en bridgewedstrijden en kinderspelen. Dit project heeft niet alleen tot doel om 
ontwikkelingsprojecten te ondersteunen, maar biedt ook de gelegenheid aan jongvolwassenen om 
kennis te maken met de problemen van medemensen in gebieden waar het leven minder vanzelf-
sprekend en eenvoudig is als hier. De confrontatie is soms heftig. Wat doe je als je als jonge, welva-
rende Nederlandse vrouw, die op het punt staat aan een universitaire studie te beginnen, oog in oog 
komt te staan met een Braziliaanse leeftijdgenote die zojuist het leven heeft geschonken aan haar 
derde kind en die het aan alles ontbreekt?

Reis 2017

De initiatiefnemer voor dit project was pastoor Huub Spaan. Sinds 2012 is hij werkzaam in de Pax 
Christiparochie (Woerden e.o.) Sindsdien nemen ook enkele jongeren uit deze parochie deel aan de 
reizen.

In juli zijn acht jongeren en vijf begeleiders drie weken naar Brazilië geweest. Zes jongeren 
kwamen uit Midden-Delfland, twee uit Oudewater. Elke deelnemer had naast zijn eigen koffer 
ook een extra koffer mee met ingezamelde kleding. Die kleding wordt in Brazilië uitgedeeld aan 
mensen die dit nodig hebben. In Brazilië hebben de jongeren onder meer enige huisjes opge-
knapt en meegewerkt in de kinderopvang.

I:  www.vamosschipluiden.nl
E: jhjzuydg@kabelfoon.nl



1 Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping
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Project

Bouwen voor hun toekomst - Delflanden
Vijfentwintig parochiekernen en zeven basisscholen hebben in de Veertigdagentijd van 2017 samen-
gewerkt in een eigen Vastenactieproject. Het betrof hier de bouw van een school met zes lokalen, 
een kantoortje en een kleine bibliotheek voor de St. Vincent de Paul lower basic school in Sanyang in 
Gambia. Bij de school ontvangen zowel kinderen met een christen- als met een moslimachtergrond 
onderwijs. Ook zitten jongens en meisjes in dezelfde klas.

De school valt onder de verantwoordelijkheid van het Education Department van het bisdom 
Banjul (verantwoordelijk is father David Jarju). De nieuwe lokalen zijn voor de drie upper basic 
leerjaren. Nu houdt de opleiding in Sanyang op na zes leerjaren (lower basic). De school staat 
in de omgeving van Sanyang hoog aangeschreven.

Met de bouw is een bedrag van € 50.000,- gemoeid. Omdat de Ursulaparochie in Delft dit nooit al-
leen zou kunnen opbrengen, hebben de MOV-groepen samenwerking gezocht met de parochies van 
het Westland, Midden-Delfland en Oostland.

Informatievoorziening

Zoals bij elk eigen project dat door de Vastenactie wordt goedgekeurd, moeten de MOV-groepen zelf 
voor alle informatie zorgen. Ze hebben artikelen voor de parochiebladen geschreven, eigen posters 
en twee powerpoint-presentaties (één voor de kerken en één voor de scholen) gemaakt. In een aan-
tal kerken hebben zij aan het einde van de vieringen korte toelichtingen over het project gegeven. En 
natuurlijk ook bij de verschillende vastenmaaltijden. De liturgiegroepen ontvingen voor elk weekeinde 
van de vasten een voorbede voor de mensen en kinderen in Sanyang.

Het project kreeg veel weerklank in de parochiekernen en scholen. Het streefbedrag van 
€ 35.000 lijkt te zijn gehaald. De Vastenactie vult dit aan tot de benodigde € 50.000.

E: marijark@xs4all.nl



4 H. Franciscus van Assisië

5 Nationale Ouderendag

6 Wereldmissiedag Kinderen

16 Wereldvoedseldag

17 Internationale dag voor de uitroeiing van armoede

20 Missiezondag
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Project

Inloophuis Puttershoek
Oudere mensen in onze samenleving krijgen het steeds moeilijker om sociaal actief te blijven. Een-
zaamheid ligt op de loer. Dat was een van de conclusies van een breed opgezet huisbezoek onder 
75-plussers, dat de gemeente Binnenmaas in 2007 liet houden. Een oecumenische werkgroep van 
vier kerken in Puttershoek en Maasdam kwam daarop met het idee van een ontmoetingsruimte voor 
oudere mensen.

Inloophuis 

Op 7 januari 2009 startte het Inloophuis Puttershoek in het parochiecentrum van de Petruskerk. 
Deze kerk ligt vlakbij het winkelcentrum, waar op woensdag de markt wordt gehouden. Ook stopt de 
bus vlak voor de deur. Iedere woensdagochtend tussen 09.30 en 12.00 uur staan daarom de deuren 
van het inloophuis open voor een bakje koffie of thee en een luisterend oor. Het hele jaar door, ook 
in de vakantietijd, verwelkomen twee gastvrouwen de bezoekers. Zij doen dat bij toerbeurt; er is een 
groep van vijftien gastvrouwen.

Het inloophuis voorziet duidelijk in een behoefte. Elke woensdag komen er ongeveer dertig bezoe-
kers. Een vaste kern komt regelmatig, maar elke keer laten zich ook nieuwe mensen zien. Met name 
het aantal mannen neemt toe.

In 2014 sloot de evangelische kerk Ezra zich als vijfde kerk aan bij dit initiatief. Het bestuur bestaat 
uit vertegenwoordigers van de vijf deelnemende kerken. 

E: hildevanmeurs@gmail.com



10 Dag van de mantelzorg

11 H. Martinus van Tours

17 H. Elisabeth van Thüringen

Werelddag van de Armen

zo. ma. di. wo. do. vr. za.

44 1 2

45 3 4 5 6 7 8 9

46 10 11 12 13 14 15 16

47 17 18 19 20 21 22 23

48 24 25 26 27 28 29 30

Brood en Rozen
diaconie het hele jaar door

November 2019



17 november: H. Elisabeth van Thüringen 
Zeventien november is de feestdag van de H. Elisabeth van Thüringen. Zij werd in 1207 in Hongarije 
geboren. Elisabeth groeide op in de Wartburg in Thüringen en trouwde al jong met Ludwig IV, land-
graaf van Thüringen. Ze kregen drie kinderen.

Elisabeth had veel aandacht voor de armen en zieken. Toen in 1225/26 grote hongersnood uitbrak, 
stelde zij alle voorraden in de koninklijke schuren ter beschikking van de armen. Zij ging daarin zo ver, 
dat haar schoonfamilie en het paleispersoneel bang werd, dat er niets zou overblijven.

Haar man overleed in 1227 in Italië, onderweg op kruistocht naar het H. Land. De twintigjari-
ge Elisabeth bleef achter met drie kleine kinderen, en werd door haar zwager van de Wartburg 
verdreven.

Na veel ontberingen trad ze toe tot de Derde Orde van Sint Franciscus en vestigde zich in 
Marburg. Daar stichtte ze een hospitaal en verzorgde armen en zieken. Waarschijnlijk uitgeput 
door een al te strenge boetvaardigheid, stierf ze in 1231. Ze was toen nog pas 24.

Ze is patrones van zieken, ziekenhuizen en ziekenhuispersoneel en van alle vormen van 
verzorging; van liefdadigheid, charitatieve instellingen, bedelaars, armen en behoeftigen; van 
kantwerk(st)ers en fraaie handwerken en van de bakkers.

Brood en rozen

De naam van de diaconieprijs ‘Brood en rozen’ is ontleend aan een voorval uit haar tijd op de Wart-
burg. Haar schoonfamilie was bevreesd dat zij het familiekapitaal weggaf aan de armen. Toen zij op 
een dag weer onderweg was naar de zieken, werd ze door een familielid aangehouden en gesom-
meerd om de inhoud van haar rokken te tonen. Toen ze haar rokken opende, vielen er geen broden 
uit, maar rode rozen. Afbeeldingen van de H. Elisabeth zijn vaak te herkennen aan de attributen van 
dit wonder: een rok of mand met broden en rozen.



1 Eerste Zondag van de Advent, start Adventsactie

6 H. Nicolaas

10 Dag van de rechten van de mens

25 Kerstmis

26 Tweede Kerstdag

H. Stefanus

zo. ma. di. wo. do. vr. za.

49 1 2 3 4 5 6 7

50 8 9 10 11 12 13 14

51 15 16 17 18 19 20 21

52 22 23 24 25 26 27 28

1 29 30 31

Brood en Rozen
diaconie het hele jaar door

December 2019



Fonds
‘Diaconie en caritas’

Het bisdom Rotterdam onderneemt in een complexe 
wereld in samenwerking met de parochies activiteiten 
om de aandacht voor de medemens concreet te maken 
in diaconie en caritas. Zo wordt antwoord gegeven op 

de oproep van Jezus om te zorgen voor onze naaste.

Uw fi nanciële bijdrage maakt het mogelijk in 
solidariteit met mensen in nood te werken aan 

maatschappelijke problemen en in dienstbaarheid 
aan de samenleving de sociale rechtvaardigheid te 

bevorderen. 

Uw gift is van harte welkom op rekening

NL30 INGB 0000 4643 04

ten name van Bisdom Rotterdam o.v.v.
Fonds ‘Diaconie en caritas’


