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40-dagencampagne 2018
Het bisdom Rotterdam heeft in de Veertigdagentijd de schijnwerper gericht op
de vele diaconale activiteiten die katholieke parochies, instellingen en scholen
in deze periode hebben georganiseerd. De weekoverzichten vermeldden in
totaal 287 activiteiten in 84 parochiekernen. Deze aantallen zijn iets lager dan
in 2017. We zijn terughoudender geweest met het vermelden van
themavieringen, voedselinzamelingen en scholen die meededen aan de
Scholentour van Vastenactie. Desondanks laat de 40-dagencampagne een
levendig netwerk van liefde zien.
-----

Berichten 40-dagencampagne
Tijdens de Veertigdagentijd hebben we een aantal activiteiten in de 40-dagencampagne uitgelicht op de
website. U kunt deze berichten nalezen:
• Start 40-dagencampagne met het askruisje in het Jaar van Gebed
• 40-dagencampagne maakt netwerk van liefde zichtbaar
• Sobere maaltijden brengen mensen en kerken bijeen
• Vastenmorgen met fairtrade-ontbijt
• 40-dagencampagne: M25-groepen doen mee met NL Doet
• Drie diaconale pelgrimswandelingen in het Nieuwe Waterweggebied
• Basisscholen doen mee aan Vastenactie
• Mgr. Van den Hende bij sobere maaltijd voor Zambia en driewielers in Crooswijk
• Parochies zamelen massaal in voor lokale voedselbanken

-----

Inzameling voor voedselbanken
Parochies hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van het
bisdom Rotterdam om onder het motto ‘Waar wij vasten, worden
anderen gevoed’ in de Veertigdagentijd houdbare levensmiddelen in te
zamelen voor hun lokale voedselbank. In zeker 108 parochiekernen is in
deze periode voedsel ingezameld. Vertegenwoordigers van de 23
clusters hebben een symbolisch deel van de opbrengst aangedragen in
de chrismamis in de kathedraal. Zij deden dit tijdens de offerande bij de viering van de H. Eucharistie. Na
afloop werden de pakketten gebracht naar de lokale voedselbank in Krimpen aan den IJssel. De vrijwilligers
daar waren blij verrast door de grote opbrengst en bedanken allen die hebben bijgedragen.
-----

Pelgrimstocht Vastenactie
Van 22 tot en met 24 maart 2018 vond onder het motto ‘Tot in het Groene
Hart geraakt’ de Pelgrimstocht Vastenactie plaats in de driehoek
Bodegraven – Noorden – Woerden. Elke dag gingen ruim tachtig mensen
van start voor een wandeltocht van 20 tot 25 kilometer. Onderweg waren
er vijf bezinningsmomenten tijdens rustpauzes. Rode draad daarin was
elke dag een andere hongerdoek. Mgr. Van den Hende liep op zaterdag
een halve dag mee. Een impressie van de pelgrimstocht kunt u lezen op
de website van het bisdom. Een dozijn deelnemers had een persoonlijke
actiepagina aangemaakt op de website van Vastenactie en lieten zich
sponsoren door vrienden en bekenden. Zo brachten zij bijna € 5.500,- bijeen voor het project in Mbala. Dank
aan de MOV-groepen van de parochies H. Clara, Pax Christi en Sint Jan de Doper voor de goede
organisatie.
-----

Impulsbijeenkomst Diaconie en Gemeenschapsopbouw
Op zaterdag 17 februari namen dertig mensen deel aan de diocesane impulsbijeenkomst
‘Gemeenschapsopbouw en diaconie’ in de Adelbertkerk in Delft. Deze ochtend was een inhoudelijk vervolg
op de diaconieprijs ‘Brood en Rozen’, die in november 2017 is uitgereikt. De wisseltrofee ging toen naar de
winnaar in de categorie ‘Gemeenschapsopbouw en diaconie.’ Nu kon er meer aandacht worden besteed aan
het winnende project en aan drie andere projecten, die waren voorgedragen. In zijn inleiding ging vicaris
Henri Egging in op de driehoek diaconie, gemeenschapsopbouw en gebed. Daarna konden de deelnemers
nader kennismaken met twee projecten naar keuze.
-----

Kinderen geven aan kinderen
Een van de projecten, die op de impulsbijeenkomst ‘Gemeenschapsopbouw en
diaconie’ werd gepresenteerd, was het vastenproject ‘Kinderen geven aan
kinderen’ van de Lambertuskerk in Rotterdam. Ook in de net afgelopen
Veertigdagentijd hebben kinderen van de Lambertuskerk en twee
basisscholen, de Bavokring en Oscar Romero, dozen gevuld voor kinderen,
die het minder goed hebben in Rotterdam-Noord (44) en Rotterdam-Zuid (88).
In totaal dus 132 dozen. De distributie van de pakketten verloopt via het
Pastoraat Oude Wijken.
Dit jaar gaat er nog iets bijzonders gebeuren. De gevende en ontvangende
kinderen gaan elkaar ontmoeten op woensdagmiddag 27 juni in de Ontdekhoek. Samen gaan ze daar
heerlijk lunchen en kunnen ze met hun eigen ideeën en creativiteit aan de slag.

Meer informatie
E. secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl
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Kerken met Stip
Er zijn in Nederland 65 Kerken met Stip. Dat zijn gastvrije plekken, waar men echt belangstelling heeft voor
(ex-)gedetineerden die een nieuw begin willen maken. In ons bisdom zijn dat onder meer de parochiekern
Antonius Abt in Den Haag, de Spaanstalige parochie La Sagrada Familia in Rotterdam, de parochiekernen
Pax Christi en H. Lucas in Vlaardingen, de parochie De Verrezen Christus in Voorburg en de
Nicolaasparochie in Zoetermeer. De laatste parochie organiseert op 24 april een bijeenkomst over Kerken
met Stip in de Genesarethkerk. Hendrine Verkade, coördinator van Kerken met Stip, komt dan het werk van
Kerken met Stip toelichten.
I. www.kerkenmetstip.nl
-----

Bestuurssamenstelling DCI
Sinds kort heeft de DCI weer een voltallig bestuur. De bisschop van Rotterdam
heeft als nieuwe bestuursleden benoemd:
• Johan Dooremalen. Gewezen bestuurder van de pci van de parochie O.L.
Vrouw Geboorte in Berkel en Rodenrijs. Vrijwillig Ouderen Adviseur KBO (uit
kring Delflanden)
• Tom Boesten. Oud-bestuurder van de Regionale Caritas Instelling Rijnmond
(uit kring Rijnmond)
• Frank Swagemakers. Voorzitter van de pci van de parochie H. Nicolaas te
Zoetermeer (uit kring Vliethaghe)
-----

Toekenningen DCI
In de aprilvergadering heeft de DCI de volgende toekenningen gedaan:
• € 5.000,- voor Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk in Rotterdam
• € 2.500,- voor het ErNASmusfonds van de Rotterdamse Nico Adriaans Stichting
• € 7.500,- voor ondersteuning van de zusters van Maria Stella Matutina in Dordrecht
• € 4.000,- voor het project Tuin van Herinnering van Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis
• € 7.500,- maximaal voor Stichting Straatpastoraat Den Haag
• € 1.500,- voor activiteiten van M25 Challenge (Rotterdam)
• € 10.000,- maximaal voor de diocesane zomerkampen
• € 7.500,- voor huisvesting van de Blauwe Zusters in de H. Antonius van Padua in Den Haag
• € 1.500,- voor ondersteuning van het Rotterdamse huis van de Missionarissen van Naastenliefde
-----

Schilderijenverkoop voor pci
Op zaterdag 7 april en zondag 8 april vond in de Maria ten Hovezaal van de Jacobuskerk in Den Haag een
grote verkoping van schilderijen plaats. De opbrengst was bestemd voor de caritas van de parochiekern
H. Jacobus de Meerdere.
-----

Diaconaal weekend voor hospice
De federatie HH. Clara en Franciscus (Plassengebied) vierde op 18 en 19
november 2017 haar diaconaal weekend. De pci’en collecteerden in alle
kerken voor het hospice Amandi i.o. in Nieuwe Wetering (bij
Roelofarendsveen). Sommige verdubbelden de opbrengst. Op vrijdag 2
maart werd de cheque symbolisch overhandigd aan het bestuur van het
hospice. Het hospice ontving € 4.171,10.

-----

M25 in actie
In de afgelopen maanden hebben de M25-groepen niet stilgezeten. Een kleine greep uit hun activiteiten:
• M25 Delft verleende hand- en spandiensten bij de paasviering en -maaltijd van het Stadsdiaconaat Delft
op 28 maart;
• de aankomende vormelingen in Voorhout zijn op 18 maart in actie gekomen voor M25 Voorhout. Direct
na de presentatieviering hebben zij pannenkoeken gebakken in de huiskamers in de AgnesStaete en
aan het Rozenpad bij de BNS;
• M25 Rotterdam hielp op 17 maart mee bij een verwendag voor jonge moeders;
• het Straatpastoraat Leiden en M25 (Regio) Leiden organiseerden op 16 maart een verwendag voor daken thuisloze vrouwen in De Bakkerij;
• jongeren van M25 Westland hebben met NL Doet geholpen op de familiedag in woonzorgcentrum De
Terwebloem in Poeldijk. Daar konden de bewoners met hun familie op de foto. Aan het eind van de
middag was er nog een high-tea;
• M25 Noordwijk schreef paasgroeten, samen met jongeren van de Ichthuskerk;
• M25 St. Christoffel (Drechtsteden) hielp in het kader van NL Doet bij het uitserveren van de wijklunch in
winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht;
• Jongeren van M25 Den Haag gingen op bezoek bij het Exodushuis voor ex-gedetineerden in Den Haag.
-----

Share the Journey
In het kader van de Share-the-Journey-campagne-actieweek organiseren Cordaid, Vastenactie en Justice &
Peace Nederland twee lokale ontmoetingen met vluchtelingen in Den Bosch (22 juni) en Den Haag (23 juni).
Deze ontmoetingen worden georganiseerd naar aanleiding van de VN Vluchtelingendag (20 juni) en in
reactie op de oproep van paus Franciscus aan alle parochies, caritasinstellingen en bisdommen om in die
week een ontmoeting tussen en een maaltijd voor vluchtelingen en gastgemeenschappen te organiseren.

