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-----

Uitreiking Diaconieprijs
Op zaterdag 11 november reikte vicaris-generaal D. Verbakel (links) de
Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ uit.
De prijswinnaars zijn:
• B-COS Hand in Hand Refugee Project van de internationale
Engelstalige parochie in Den Haag (categorie: gemeenschapsopbouw)
• Willibrordkamp van de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag
(categorie: diaconie dichtbij)
• Vamos Schipluiden (categorie: diaconie ver weg)
Elke prijswinnaar ontving een bedrag van € 1.000,-. Het eerste project kreeg ook de wisseltrofee mee.
Tijdens deze bijeenkomst hield Liesbeth Stalmeier een inleiding over Sint Maarten aan de hand van de tien
fresco’s over zijn leven die Simone Martini heeft geschilderd in de benedenkerk van de basiliek van Sint
Franciscus van Assisië.
-----

Diaconale kalender
De 16 projecten, die zijn aangemeld voor de Diaconieprijs, staan
beschreven op de achterpagina’s van een Diaconale kalender (pdf) voor
2018 en 2019. Op de voorpagina’s staan dagen vermeld, die relevant
kunnen zijn voor diaconale groepen:
•
•
•
•

de data van de missionaire collectes;
kerkelijke gebedsdagen voor diaconale onderwerpen;
feestdagen van diaconale heiligen;
andere bijzondere dagen.

Alle PCI’en, werkgroepen diaconie en MOV krijgen een exemplaar toegestuurd.

-----

Vicariaatsbijeenkomsten
Op 30 en 31 oktober vonden twee vicariaatsbijeenkomsten plaats over het belang van het werven van geld
voor PCI’en. Jan Maasen introduceerde het onderwerp en gaf voorbeelden van acties die PCI’en nu al
ondernemen om geld te verkrijgen. Henriëtte Hulsebosch, directeur Kansfonds, informeerde de aanwezigen
over het doel en de werkwijze van Kansfonds. Aan de hand van een concreet project, de kledingbus van de
PCI Bolsward, liet zij de mogelijkheden van projectfinanciering zien.

Opvragen presentaties
E. j.maasen@bisdomrotterdam.nl
-----

Statiegeldacties
De caritaswerkgroep Dordrecht heeft een maand lang de emballageopbrengst bij een filiaal van Albert Heijn
mogen hebben. Daar hangt naast de flessenautomaat een busje voor wisselende goede doelen. Deze actie
heeft bijna € 400,00 opgeleverd. De PCI van Nootdorp mag dat twee maanden per jaar doen bij de
plaatselijke Jumbo.
We zijn benieuwd naar andere geslaagde vormen van geldwerving.
-----

Nieuwe toekenningen DCI
De DCI heeft in september ook nog de volgende toekenningen gedaan (aanvulling op
de vorige nieuwsbrief):
• € 1.500,- voor aanvullende ondersteuning diverse congregaties
• € 3.500,- voor DiaconAction 2017
-----

Afscheid bestuursleden DCI
In haar novembervergadering heeft de DCI afscheid genomen van twee
bestuursleden: Piet van den Burg uit de kring Delflanden en Cor de Vette uit de kring
Rijnmond. Zij zullen als adviseur betrokken blijven bij de DCI, met name voor de contacten met enige
congregaties van vrouwelijke religieuzen in het bisdom. De DCI heeft goede hoop dat binnenkort enige
bestuurskandidaten ter benoeming kunnen worden voorgedragen aan de bisschop.
-----

Leesgroep ‘Leven van wat komt’
In Vlaardingen begeleidt pastor Henri Egging een leesgroep rond het nieuwste boek van Erik Borgman,
‘Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving.’ Met dit boek als gids wordt gekeken naar
enkele maatschappelijke vragen in onze wereld. En er wordt geoefend in een andere manier van kijken.
Data: 8 en 22 november en 6 december
Locatie: Lucaskerk
E: h.egging@goedeherderparochie.nl
-----

Diaconaal weekend 1
November is een populaire maand voor het houden van een diaconale zondag of
een diaconaal weekend. De Leidse parochies en kerkelijke gemeenten houden
jaarlijks hun diaconaal weekend rond Sint Maarten. Op zaterdagmiddag 11
november vond een speciale bijeenkomst in het diaconaal centrum De Bakkerij
plaats. Thema: 'Kom 7 kijken'. In het afgelopen jaar hebben diverse groepen uit de

Leidse samenleving hard gewerkt aan de vormgeving van acht eigentijdse kunstwerken rond de Zeven
Werken van Barmhartigheid. Hun resultaten worden getoond in een bijzondere tentoonstelling. Nog te zien
tot en met 19 januari 2018 tijdens openingsuren van De Bakkerij.
-----

Diaconaal weekend 2
De parochiefederatie Clara en Franciscus (rond het Braassemermeer en Nieuwkoopse Plassen) vierde op
18 en 19 november de Zondag van de Diaconie. De collecte was dit jaar bestemd voor het Hospice Amandi
in oprichting in Nieuwe Wetering. Een aantal PCI’en heeft de gewoonte de opbrengst aan te vullen tot een
mooi bedrag of zelfs te verdubbelen. Bij voldoende financiën start de bouw begin 2018. In de kerken lagen
ook donateurskaarten om Vriend te worden van Amandi.
-----

Diaconaal weekend 3
De parochies St. Ursula (Delft) en O.L. Vrouw van Sion (Midden-Delfland)
houden hun diaconaal weekend op het feest van Christus Koning (25 en
26 november). Het thema is ‘naamloos, kwetsbaar en weerloos’. Op
zaterdagmiddag is er een diaconale vrijwilligersmiddag in de Jessehof. De
collecte in alle vieringen is bestemd voor de eigen PCI. En de parochies
doen mee aan de jaarlijkse conservenactie van de Delftse kerken voor de
voedselbank.

-----

Diaconaal weekend 4
In de federatie Maria Magdalena (Rotterdam-Zuid e.o.) wordt in alle parochies in de maand november een
diaconale zondag gehouden op een datum naar keuze. De roosters van de voorgangers en de koren spelen
daarbij een rol. Twee parochies lieten hun oog vallen op de zondag rond Sint Maarten (12 november), twee
andere kozen voor de Werelddag van de Armen (19 november) en één voor Christus Koning (26 november).
In alle parochies is/wordt gecollecteerd voor de IPCI.
-----

Schoen Doen
Sinds 2009 houdt de commissie diaconie van de Woerdense Raad van
Kerken elk najaar een schoenenactie voor gezinnen met kinderen tussen
de 4 en 17 jaar met een gering inkomen. Op vertoon van de kassabon
geeft de commissie een bijdrage van € 40,- voor een paar schoenen. Dit
jaar zijn 238 kinderen aangemeld. Een Woerdense schoenenwinkel hield
zelfs een speciale koopavond, waarbij de ondernemer ook nog eens
maximaal € 40,- per paar bijlegde. In drie uur tijd werden zo 128 kinderen
aan nieuw schoeisel geholpen.
-----

Steunfonds DCI
PCI’en van het bisdom Rotterdam die door een gebrek aan financiële middelen geen hulp kunnen bieden
aan individuen of gezinnen, kunnen een beroep doen op het Steunfonds DCI. Zeker aan het eind van het
jaar kan het voorkomen dat het begrote budget voor noodhulp al is besteed en dat een toekenning ten laste
zou moeten komen van het vermogen. De procedure (pdf) is simpel en kort. Meestal wordt binnen enige
dagen een besluit genomen over een aanvraag.
Het geld in het Steunfonds DCI komt niet uit de verplichte afdracht, maar uit een donatie van de inmiddels
opgeheven Regionale Caritasinstelling Rijnmond.
-----

Missieveiling Zoeterwoude
Eind oktober vond in Zoeterwoude de 43e Missieveiling plaats. De opbrengst was de hoogste in de
afgelopen zeven jaar: € 52.535,Dit geld wordt besteed in werkgebieden, waar Zoeterwoudse missionarissen actief zijn (geweest), onder
meer in Brazilië, Bolivia, Sri Lanka, Malawi, Indonesië en Tanzania. Tegenwoordig delen ook jongeren uit
Zoeterwoude e.o. mee die in vele werelddelen werk maken van de opvang, onderwijs, gezondheidszorg en
verzorging van veelal jonge mensen.
-----

Congolese maaltijd
De MOV-groep van de Claraparochie organiseert op vrijdag 1 december een Adventsmaaltijd in 't Achterom
in Aarlanderveen. Vanwege het gekozen adventsproject voor alleenstaande moeders in Congo wordt dit een
maaltijd met typisch Congolese gerechten. Na de maaltijd wordt een presentatie gegeven van dit project van
de Adventsactie. De zaal is open vanaf 17.30 uur.
Op zaterdag 9 december om 12.00 uur vindt eenzelfde maaltijd plaats voor de Franciscusparochie in de kerk
van de H. Petrus Banden in Roelofarendsveen.
-----

Samen tegen armoede
'Samen tegen armoede' (pdf) is een nieuwe handreiking voor PCI’en en
andere diaconale organisaties. Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft dit
boekje gemaakt. In tien hoofdstukken worden verschillende aspecten van
armoedebestrijding door lokale kerken behandeld. Het boekje telt 40 pagina's.
U kunt het downloaden. Ook zijn enige gedrukte exemplaren beschikbaar bij
het bisdom.
-----

Bijdragen voor kinderen
Bij het Nationaal Fonds Kinderhulp kunt u aanvragen doen voor kinderen tot 21 jaar, voor schoolkosten,
dagje uit, scouting, speelgoed voor individuele kinderen. Een beroep kan worden gedaan als andere
voorzieningen zoals Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld niet in de nood kunnen voorzien. Ouders kunnen
niet zelf aanvragen, alleen professionals die bij het gezin betrokken zijn. Daaronder wordt ook de kerk
gerekend.
-----

Het vakantiebureau.nl
Het vakantiebureau.nl organiseert al ruim vijftig jaar diaconale vakanties in opdracht van Kerk in Actie van de
PKN. De vakanties hebben een open protestants-christelijk karakter waarin het motto is dat iedereen,
ongeacht religie of achtergrond, welkom is. De vakanties vinden plaats in verschillende aangepaste hotels
met uitstekende zorgfaciliteiten. Ieder jaar verwelkomt men meer dan 2.400 gasten.

-----

Agenda
Zaterdag 20 januari 2018
Impulsbijeenkomst Diaconie en Gemeenschapsopbouw
Plaats: Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft
Tijd: 09.30 - 13.00 uur

Dinsdag 6 maart 2018

Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, 3011 GG Rotterdam
Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 22 maart 2018
Pelgrimstocht Vastenactie
Dag 1: Bodegraven – Noorden
Startplaats: De Doortocht, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven
Tijd: 09.00 - 18.00/21.00 uur

Vrijdag 23 maart 2018
Pelgrimstocht Vastenactie
Dag 2: Noorden – Woerden
Startplaats: Kampeerboerderij Koole, Hogedijk 6, 2431 AA Noorden
Tijd: 09.00 - 16.00/21.00 uur

Zaterdag 24 maart 2018
Pelgrimstocht Vastenactie
Dag 3: Woerden – Bodegraven
Startplaats: H. Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden
Tijd: 09.00 - 18.00/20.30 uur

