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Impulsdag ‘Diaconie en gemeenschapsopbouw’
Op zaterdag 17 februari 2018 organiseert het bisdom Rotterdam
een impulsdag ‘Diaconie en gemeenschapsopbouw’ in de
Adelbertkerk in Delft. Vier lokale initiatieven presenteren zich in
twee workshoprondes:
• B-CoS Hand in Hand Refugee Project van de Church of Our
Saviour in Den Haag
• Pelgrimstocht ‘Loop je met me mee?’ Pax Christiparochie
Woerden e.o.
• Het Restaurant parochie De Vier Evangelisten Den Haag
(gevraagd)
• Kinderen geven aan kinderen Lambertuskerk Rotterdam
Alle vier initiatieven staan kort beschreven in de ‘Diaconale Kalender 2018 en 2019’ (pdf).
Voorafgaand aan de workshops wordt een inleiding gehouden over diaconie, gemeenschapsopbouw en
spiritualiteit. Twee projecten leggen immers expliciet een verbinding tussen diaconie en gebed. Daarmee
wordt deze impulsdag ook geplaatst in het kader van het diocesane Jaar van Gebed, dat op de Eerste
Adventzondag begonnen is.
-----

40-dagencampagne 2018
De Veertigdagentijd loopt van 14 februari tot 1 april 2018. Voor de tweede keer organiseert het bisdom een
40-dagencampagne in het teken van het ‘Netwerk van Liefde’. Alle katholieke parochies, scholen en
zorginstellingen worden uitgenodigd om activiteiten aan te melden, die zij in deze periode organiseren ten
behoeve van mensen in nood, dichtbij en ver weg. Het overzicht van 2017 bevatte uiteindelijk 306
activiteiten in 91 parochiekernen en enige scholen. Zouden we in 2018 verder kunnen knopen aan dit
netwerk? Nog voor Kerstmis ontvangen alle werkgroepen diaconie en MOV en de PCI’en een eerste
uitnodiging. Begin volgend jaar worden ook de scholen benaderd.

-----

Vooraankondiging inzamelingsactie voedselbank
Veel parochies hebben de gewoonte om maandelijks of zelfs wekelijks houdbare levensmiddelen in te
zamelen voor de plaatselijke voedselbank. Andere parochies doen dit enkele keren per jaar. Onder het
motto ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’ stimuleert het bisdom Rotterdam al enige jaren parochies
om een dergelijke inzameling in de Veertigdagentijd te houden. In 2017 deden volgens een telefonisch ronde
minstens 104 parochiekernen mee. In 2018 zal het bisdom deze oproep wederom doen. Je kan er dus al
rekening mee houden in je planning.
-----

Inschrijving Pelgrimstocht gestart
De inschrijving voor de Pelgrimstocht Vastenactie 2018 is geopend. Je kan nu alle
informatie over deze driedaagse bezinningstocht annex sponsortocht vinden op de
website. En je kan je aanmelden om een of meerdere dagen mee te lopen. Vooraf
aanmelden is gewenst vanwege het busvervoer naar of van de startplaats. De
Pelgrimstocht is een coproductie van de MOV-groepen en pastorale
beroepskrachten van de parochies Pax Christi, H. Clara en Sint Jan de Doper, het
bisdom Rotterdam en Vastenactie. De tocht vindt plaats van 22 tot en met 24
maart 2018 in de driehoek Bodegraven – Noorden – Woerden. De deelnemers
leggen elke dag 21 tot 25 kilometer af.
Vastenactie hoopt dat de pelgrims via sponsoring € 10.000,- bijeenbrengen.

Informatie en aanmelden
I. www.vastenactie.nl/evenementen/pelgrimstocht2018
-----

Nieuwe toekenningen DCI
De DCI heeft in november de volgende toekenningen gedaan:
• € 5.000,- voor Stichting ROS in Rotterdam
• € 6.000,- voor het project ‘Elkaar leren begrijpen’ van de Rotterdamse Stichting
Nuestra Casa
• € 5.000,- voor M25 Leiden Regio van De Bakkerij in Leiden
• € 500,- voor deskundigheidsbevordering van medewerkers van het Diaconaal
Aandachtscentrum Dordrecht
• € 15.000,- maximaal in het kader van laagdrempelige ontmoeting en
ondersteuning in de Rotterdamse Eendrachtskapel
• € 10.000,- voor het Rotterdamse Pastoraat Oude Wijken
• € 2.500,- voor kerstpakketten van de cliënten van de voedselbank van MOC (Schilderswijk) en de
Agneskerk in Den Haag.
• Dit bedrag kan worden aangevuld tot een maximum van € 5.000,• € 5.000,- maximaal voor ondersteuning van de R.K. Eritrese gemeenschap
-----

Klaverjasavonden PCI
Elke veertien dagen komen de leden van de PCI-klaverjasclub op maandagavond bijeen in de parochiezaal
van de Egbertuskerk in Hoek van Holland. Het gaat hen allereerst om het spel en de gezelligheid. Maar het
levert ook geld op voor de PCI, zo’n € 600,- per jaar. Dat is een welkome aanvulling op het jaarbudget.

-----

Kerstpakkettenactie
In Alphen aan den Rijn organiseren het Diaconaal Platform Alphen, de stichting
SLIMM/Alphenaren voor Alphenaren en het Witte Weekblad al jaren een
kerstpakkettenactie. Daarmee willen zij iedere Alphenaar, waarvan iemand vindt
dat hij of zij een steuntje in de rug verdient, een kerstpakket bezorgen. De cliënten
van de Voedselbank krijgen dit jaar een kerstattentie.
Men mikt op 350 pakketten. Alphenaren kunnen op verschillende manieren
meehelpen:
• door houdbare en feestelijke producten te doneren,
• met een financiële gift,
• door als vrijwilliger mee te werken bij het inpakken of wegbrengen van de pakketten.
De Parochie heilige Thomas wil in ieder geval met een groep jongeren gaan inpakken.
-----

Kerstmaaltijden
Verschillende parochies verzorgen op Eerste Kerstdag een kerstdiner voor mensen die alleen staan. Enige
voorbeelden:
• de Bartholomeusparochie in Poeldijk (zie ook Kerstnummer van Tussenbeide)
• de Christus Koningparochie in de Bartholomeuskerk in Nootdorp
• het Nicolaasproject Oosterheem (van de Nicolaasparochie) en Perron 28 in het Kooktheater van het
WZH Oosterheem in Zoetermeer
-----

LambertusCaFE over barmhartigheid
De Lambertuskerk in Rotterdam-Kralingen organiseert al enige jaren het
LambertusCaFE: in een korte serie van drie avonden verdiepen de
deelnemers zich in een geloofsonderwerp en onderzoeken wat de betekenis
daarvan is voor hun dagelijks leven. Na een inleiding van het thema, vaak via
een kort filmpje, wisselen de deelnemers in kleine groepen hun ervaringen en
inzichten uit. De avond wordt afgesloten met een drankje.

•
•

Voor 2018 is het thema ‘barmhartigheid’, belicht vanuit drie invalshoeken:
• het bijstaan van gehandicapten
het bijstaan van minder bedeelden
het bijstaan van gevangenen

Data: dinsdag 9 en 23 januari en 6 februari 2018
Tijd: 20.00 tot 22.30 uur
Locatie: parochiehuis van de Lambertuskerk.
Ook belangstellenden van buiten deze geloofsgemeenschap zijn welkom. Aanmelden vooraf is gewenst.
-----

Duurzaamheidsbeweging St. Christoffelparochie
In de Sint Christoffelparochie is een Duurzaamheidsbeweging van start gegaan. Drie keer per jaar doet men
verslag van de activiteiten via een eigen nieuwsbrief. In de laatste nieuwsbrief komen de onderwerpen terug
van de Duurzaamheidsmarkt, die op 1 oktober in de Caeciliakerk in Rotterdam-Oost is gehouden, zoals:
• energieverbruik in huis,
• duurzaam beleggen en
• ecologische voetafdruk.

Op 9 en 11 januari 2018 wordt in De Bron in Krimpen aan den IJssel het gesprek voortgezet over de
praktische mogelijkheden die individuele parochianen en de parochie hebben om aan een duurzame
omgang met de goederen van deze aarde vorm te geven.
E: secretariaat@christoffelparochie.nl
-----

Avond over Laudato Si’
De parochie Nicolaas Pieck en Gezellen besteedt ook aandacht aan de encycliek Laudato Si’ en aan de
praktische mogelijkheden die individuele gelovigen en de parochiegemeenschap hebben om te zorgen voor
het behoud van de schepping. Op 18 januari in Brielle en op 23 januari in Hoogvliet zal Jan Maasen de
encycliek presenteren. Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de inhoud van deze brief en
verkennen zij hun eigen mogelijkheden.
-----

M25-groepen in actie
December is voor M25-groepen een drukke maand. Een kleine greep:
• op 1 december sloot M25 St. Christoffel (Drechtsteden) haar
Sinterklaasactie af in de Antoniuskerk in Dordrecht. De jongeren
controleerden alle pakketjes die in de weken ervoor waren
ingezameld in de parochiekernen en maakten ze klaar voor transport
naar de dushi-huizen.
• op 2 december waren jongeren van M25 Rotterdam te gast in het
Open Huis voor bewoners van het asielzoekerscentrum. Samen met
de vrijwilligers in de Pelgrimskerk organiseerden zij een
Sinterklaasfeest voor de bezoekers.
• M25 Westland hielp op zaterdag 9 december bij Winterland in het Westerhonk in Monster. Daar wonen
voornamelijk mensen met een verstandelijke beperking. De hele dag was er een kerstmarkt met een
levende kerststal, wensput, black-light-belevenis, tekeningenwand, muziekoptredens e.d.
• op diezelfde dag maakte M25 Noordwijk in het parochiecentrum van de Jeroenkerk kerststukjes voor
mensen (jong of oud) die een steuntje in de rug kunnen gebruiken
• op zondag 17 december kwam M25 Den Haag in actie voor 3FM Serious Request! In groepjes gingen ze
de binnenstad in om zoveel mogelijk geld binnen te halen via allerlei challenges.
• op 17 december gaven de jongeren van de nieuwe groep M25 Hoogvliet de cadeautjes die ze hadden
gekocht en ingepakt aan kinderen van thuisloze tienermoeders in een noodopvang.
• M25 Delft hielp op woensdag 20 december mee met de kerstviering en het kerstbuffet van het RK
Stadsdiaconaat Delft. Dit jaar was het thema 'Volg de ster'.
• M25 Leiden hielp op 20 december mee aan het kerstdiner voor tweehonderd dak- en thuislozen.
-----

Werelddag van de Armen
Op zondag 19 november vond de eerste Werelddag van de Armen plaats. In Rome
vierde paus Franciscus de eucharistie met armen, migranten en daklozen. Tussen
de 6.000 en 7.000 mensen woonden de eucharistieviering bij. Na de viering
lunchte de paus met 1.500 mensen in de audiëntiezaal van het Vaticaan. In een
podcast vertelt bisschop De Korte hoe eucharistie en diaconie twee kanten van
dezelfde medaille zijn. En diaconaal werker Embregt Wever heeft een antwoord op
het dilemma dat je vaak hoort: als je geld geeft aan een bedelaar, geef je dan voor
een brood of voor een verslaving?
Het thema van deze Werelddag was: ‘Bemint niet met woorden, maar met daden’ (pdf). De paus roept
katholieken wereldwijd op om deze dag voortaan te vieren en om in de week daarvoor speciale zorg te

hebben voor de armen. In Rome was er daarom de hele week een klein medisch centrum vlakbij het Sint
Pietersplein waar artsen gratis hulp gaven.
-----

Presentatie Handboek Diaconiewetenschap
Op vrijdag 2 februari 2018 wordt in de Bergkerk in Amersfoort ‘Diaconaal doen
doordacht’ gepresenteerd. Dat is het derde Handboek Diaconiewetenschap. Hart van
dit boek vormen tien praktijkbeschrijvingen. Van Voedselbank en SchuldHulpMaatje
tot aandacht voor ex-gedetineerden, vluchtelingen en migranten, van M25 tot
stadspelgrimage. Deze praktijkverhalen worden voorafgegaan door een verkenning
van diaconie met nadruk op verzoening. Het boek sluit af met een theologische
reflectie op deze tien praktijken.

Aanmelden en bestellen
Het boek kost bij voorintekening € 29,99, als het wordt meegenomen bij de
presentatie. Na 2 februari kost het handboek € 34,99. Informatie over het programma
van de bijeenkomst vindt u achter het bestelformulier. Aanmelden voor de presentatie is gewenst in verband
met de catering en kan enkel per e-mail:
I. bestelfolder en programma (pdf)
E. info@disk-arbeidspastoraat.nl
-----

Agenda
Woensdag 14 februari 2018
Start 40-dagencampagne bisdom Rotterdam

Zaterdag 17 februari 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

