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In uw Parochie

Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van PCI’s
Vertegenwoordigers van ongeveer veertig PCI’s kwamen
zaterdag 14 januari bijeen om het Jaarverslag van de
Diocesane Commissie van de Caritas en de Diocesane
Dienst Caritas te bespreken. Na een toelichting van Erik
Sengers, coördinator van de Dienst, aangevuld met
opmerkingen van de Vicaris de Groot, werden kritische
noten gekraakt over de verplichte afdracht. De sfeer was
positief en was waardering voor het werk van Commissie
en Dienst. Een niet onbelangrijke wijziging in het
Jaarverslag werd bekend gemaakt. Deze was dat het
aangekondigde tekort van de dienst was veranderd in
een overschot. Rekening houdende met de adviezen van
de vergadering zal de Commissie een beslissing nemen
wat hiermee te doen.
Deze bijeenkomst was de eerste in haar soort. Ieder jaar
zal Commissie en Dienst zo verantwoording afleggen en
advies in winnen bij de Parochiële Caritas Instellingen.
Diaken, en aanstaand priester, Jim Schilder, voormalig
adjunct-hoofdredacteur van HP/De Tijd hield een
boeiend betoog over het belang van Communicatie en
Media. Wij hebben de media nodig, zo betoogde hij,
maar ga er wel kritisch mee om en hou de regie in eigen
handen. Verder gaf hij een groot aantal concrete tips
mee om de media te interesseren in jouw verhaal. Deze
bijeenkomst was de eerste in haar soort. Ieder jaar zal
Commissie en Dienst zo verantwoording afleggen en
advies inwinnen bij de Parochiële Caritas Instellingen.
Het Jaarverslag, de toelichting van Erik Sengers, het
verslag van deze dag en de presentatie van Jim Schilder
kunt u terugvinden op Extranet.

Dag van de Caritas : BONDGENOTEN
Een dag over de zorg voor kwetsbare mensen in nood en
wat wij als de kerk in samenwerking met andere
organisaties voor hen kunnen betekenen.
Op de impulsdag en het Diaconaal Weekend van 2011
stonden de levensomstandigheden van kwetsbare
mensen in nood centaal. Dit jaar gaan we een stap
verder met de vraag: wat kunnen wij voor hen
betekenen en wie zijn daar nog meer mee bezig? Welke
organisaties weten de noden goed te vinden? En op
welke manier kunnen we samenwerken? Op deze dag
maken we kennis met het werk van enkele organisaties
die bondgenoten zijn op het gebied van
armoedebestrijding en omzien naar elkaar. Belangrijke
vragen zijn; hoe zetten we een samenwerking met hen
op. Welke inspirerende initiatieven kan de PCI zelf
nemen? En hoe betrekken we jongeren, onze opvolgers,
bij de caritas? Ook op deze Caritasdag wordt aandacht
besteed aan het Diaconaal Weekend en ligt de brochure
voor u klaar.

Jaarverslag 2011 van de Dienst Diocesane Caritas
In dit eerste jaar van de nieuwe structuur van de
diaconie ging de aandacht van de Diocesane Commissie
Caritas in het begin van het jaar vooral uit naar de
finetuning van de organisatie. Er moesten
taakomschrijvingen van de werknemers komen en de
organisatiestructuur moest enigszins worden bijgesteld.
Verder werd onder het kopje structuur aandacht
besteed aan de werkzaamheden van de regiopastores
voor diaconie. In de tweede helft van het jaar ging de
aandacht van de Commissie uit naar de PCI's die
bezwaar hebben gemaakt tegen de verplichte afdracht.
In verschillende bijeenkomsten werd met deze PCI's
gesproken, en werden hun bezwaren aangehoord en
beantwoord. Door het jaar heen was er betrokkenheid
van de leden van de Commissie bij verschillende
activiteiten, zoals de Caritasdag, de bijeenkomst voor
nieuwe PCI-leden, het diaconale weekend, en het
afscheid van de Diaconale Raad oude stijl en dergelijke.
Van de aangeschreven PCI's heeft ruim driekwart
betaald en daarmee is 90% van het begrote bedrag
binnen gekomen. Het boekjaar werd afgesloten met een
positief saldo. De Commissie heeft in totaal EUR 22.800,subsidie toegekend aan 9 projecten. Verder staan in het
jaarverslag nog meer gedetailleerdere beschrijvingen

DAG van de CARITAS
Thema: BONDGENOTEN
Samen kwetsbare mensen bereiken en ondersteunen
Kwetsbare mensen bereiken en ondersteunen in
samenwerking met andere organisaties. Dat is het
jaarthema 2012 van de Diocesane Caritas

Dag van de Caritas
Zaterdag 2 juni 2012 van 10.00 tot 14.00
In Heiloo
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Erik Sengers

Regio Aalsmeer
Kerstaktie Kudelstaart
Tijdens de kerstvieringen zamelen we al jarenlang geld in
om te zorgen dat kinderen elders in onze wereld
tenminste 1x per dag een maaltijd krijgen met
voldoende vitaminen om niet van honger te sterven. Al
bijna tien jaar doen we dit voor de kinderen in Malawi.
De laatste jaren voor de kleuters van het dorpje IBA,
waar onze jongeren hebben gewerkt toen zij enkele
jaren geleden in Malawi waren. De opbrengst van de
actie hiervan was: € 1109,30. Was u niet in de
gelegenheid en wilt u alsnog een bijdrage voor dit doel
geven, dan kan dat door storting op Rabobank nr.
3801.06.728 van het Missie Comité , o.v.v. Malawi
kerstproject. 29 Januari zal er tijdens het concert van het
NEVA-ensemble in de pauze koffie/thee worden
geschonken voor € 1,- dat ook ten goede komt aan het
project in Malawi.
Na dat concert worden alle
ontvangen gelden in één boeking overgemaakt naar de
Bisschop, om zo de bankkosten voor het overmaken naar
Malawi zo gering mogelijk te houden!

HERHAALDE OPROEP CARITASRAAD
In het bisdom wordt een Caritasraad ingesteld.
Het doel van deze Raad is om de PCI’s te
vertegenwoordigen naar de Diocesane Commissie
voor Caritas (DIOCC) en om de DIOCC te adviseren
over beleid, uitvoering en financiering van de
Dienst Diocesane Caritas. Elke regio kan één
vertegenwoordiger afvaardigen naar deze Raad.
De Raad komt twee maal per jaar bijeen. Een
uitgebreide omschrijving is te verkrijgen bij de
Dienst Diocesane Caritas.
Aan de PCI’s worden gevraagd om per regio
kandidaten voor deze Raad aan te dragen.
Belangstellenden en kandidaat-leden kunnen zich
aanmelden bij de secretaris van de Caritasraad:
Ernst Meyknecht:
emeyknecht@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Regio Hale
Kerstaktie
Vanuit de parochies Heiloo, Akersloot, Limmen en de
Egmonden (HALE) zijn de PCI’s hard bezig geweest met
de kerst verdelingen.
In deze parochies zijn door de jaren heen de namen
bekend van de gezinnen en alleenstaanden die het
financieel moeilijk hebben. In Limmen is daarnaast de
kerstpakkettenactie heel goed verlopen. Meer dan 40
pakketten zijn op de pastorie afgegeven en een
bovenbouw groep van de basisschool had kerststukjes
gemaakt. De Pci-leden hebben dit alles verdeeld over de
verschillende adressen in het dorp. De 12 kerstpakketten
die na 23 december nog afgegeven zijn op de pastorie
zijn naar de Voedselbank in Alkmaar gebracht. Voor
informatie pastorie.corneliusparochie@hetnet.nl pastor
Johan Olling.

REGIONALE CARITAS
Regio Haarlem
straatpastoraat
Het Straatpastoraat in Haarlem heeft een foto-expositie
georganiseerd. Het zijn beeldverhalen over dak- en
thuislozen. Het doel is om hen in en ander daglicht te
stellen en daarmee vooroordelen weg te nemen.
De expositie is te vinden in Noord Hollands Archief,
Jansstraat 40 te Haarlem.

Regio Amstelland
Zwarte Pieten met Jongeren
In het kader van Diaconaction had het jongerenpastoraat
in de regio Amstelland een bijzondere actie
georganiseerd. Verkleed als zwarte pieten bezochten zij
een aantal verpleeghuizen. Dit to groot genoegen van de
bewoners. Een volledig verslag kunt u krijgen van de
jongerenpastor. kikikint@quicknet.nl
Regio Amsterdam
Kerstactie Sant’Egidio
Zoals gewoonlijk was er ook dit jaar weer een kerstactie
van Sant´Egidio in Amsterdam. Net als vorig jaar bezocht
de groep op tweede kerstdag Bernardus zorgcentrum,
waar zij elke zaterdag al komen. Nieuw dit jaar is dat er
ook een kerstactie werd gehouden voor de daklozen van
Amsterdam. Het begon allemaal op zaterdag 17
december. Op deze zonnige herfstdag stond de groep op
het Marie Heinekenplein vlakbij de ingang van de Dirk
van den Broek met als doel kerstcadeaus in te zamelen
voor de ouderen van Bernardus, en voor de daklozen.
Een mooi Sant'Egidio affiche, compleet met kerstboom
en versiering, moesten de aandacht trekken.

Van Dak Tot Dak: de leefwereld van bijzondere mensen.
Regio Haarlem
Resultaat Diaconale Zondag
De PCI’s uit de regio Haarlem hebben meer dan € 3000
opgehaald voor het project van de Diaconale Zondag: de
stichting Present Haarlem. Deze stichting organiseert
groepen die in nood mensen helpen.
Regio Zaanstreek
Diaconaal Centrum De Bron
Op 18 november is het Interkerkelijk Diaconaal Centrum
de Bron in de wijk Poelenburg in Zaandam officieel
geopend. Het centrum is een initiatief van het
Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek-Waterland,
de katholieke parochies en de Protestantse Gemeente
Zaandam. Naast allerlei bijenkomsten en vergaderingen
is het Centrum drie dagdelen geopend voor de buurt.
Twintig vrijwilligers zijn actief. Voor meer informatie:
www.IDBZW.nl
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projectgroep opgericht uit de aangesloten kerk
gemeenschappen (R.K. en P.K.N.) die zich allereerst
oriënteerde op de begrippen eenzaamheid en
inloophuizen en daartoe een bezoek brachten aan
naburige inloophuizen (De Baanbreker te Enkhuizen en
De Zwaan te Alkmaar). Verder werd onderzoek gedaan
naar een geschikt tijdstip en locatie, kosten van het
project waaronder toerusting van vrijwilligers en de p.r..
In maart 2011 presenteerde de projectgroep haar
bevindingen aan ongeveer veertig personen uit de
aangesloten kerken. In juni 2011 startte een nieuwe
projectgroep de praktische uitvoering van het
inloophuis. De gekozen locatie was de voormalige
pastorie van de hervormde kerk, waarnaast ook een
recycling-winkeltje is gevestigd. De openingstijden zijn
op woensdagmorgen van tien tot twaalf uur. De pastorie
ligt direct om de hoek van de wekelijkse markt. Ook
werd de fondsenwerving gestart, o.a. bij de Caritas
Instellingen van de regio’s Den Helder en Schagen en de
Diaconie van de PKN Anna Paulowna en andere fondsen.
De collecte van het diaconale weekend in november van
de parochies Breezand en Anna Paulowna was ook voor
het inloophuis bedoeld. Er zijn inmiddels zo’n tien
enthousiaste gastvrouwen en er is een bestuur gevormd
die ook een folder maakte voor promotie van het
inloophuis. Verder is het bestuur bezig om een website
te realiseren. Vanaf 21 december 2011 is het inloophuis
De Sluis elke woensdagmorgen open. Een aantal mensen
weten al de weg te vinden. Op 25 januari werd het
Inloophuis officieel geopend door de initiatiefnemers,
ds. J. Bosgra en diaken/pastor H. de Jong, in het bijzijn
van vele uitgenodigde organisaties, die hierna werden
uitgenodigd een kijkje te nemen in het inloophuis. De
voorbereiding duurde enkele jaren en bracht vele
voorzieningen en aspecten met zich mee. Hopelijk werpt
de gedegen voorbereiding haar vruchten af en verwerft
dit inloophuis zich een vaste plek in de polderse
samenleving van de gemeente Anna Paulowna.
Diaken Hans de Jong, pastor diaconie regio Den Helder

Maar vooral door het aanspreken van mensen op weg
naar hun kerstinkopen erd gehoopt hun te bewegen een
cadeau te doneren. En dat lukte zeer goed. De reacties
waren over het algemeen enthousiast en de mensen
gaven gul: meer dan 160 pakjes belandden in de
kerstmand, Van shampoo, zeep, chocola, sokken tot zelfs
een kerstster en een fles advocaat. Diverse mensen werd
ook uitgelegd wat Sant´Egidio is of kregen een flyer mee.
Met deze geslaagde actie is er zowel ingezameld dat ook
Sant´Egidio weer iets beter op de kaart is gezet in
Amsterdam. Op tweede Kerstdag was het dan zover: het
uitdelen van de cadeaus aan de mensen die elke
zaterdag bezocht werden op het Meidoornhof en
Mimosahof. Het was weer een feest, zowel voor de
ouderen als voor de groep. Maar de kerstactie is nog
niet voorbij. Voor de daklozen gaat de groep mog de
straat op om hen te trakteren op mooie cadeaus. Dit zal
gebeuren in de loop van januari. Zo wordt deze
kerstactie een werkelijk teken van vriendschap met de
ouderen en daklozen.
Regio Haarlemmermeer
Bisschop bij Wake
In deze regio worden Wakes georganiseerd bij het
Detentiecentrum bij Schiphol. Hier worden zonder
documenten gevangen gehouden. Zij wachten op
uitzetting. Bij de Wake van 12 februari was bisschop
Punt aanwezig. In zijn toespraak hield hij een pleidooi
voor een humane behandeling voor mensen zonder
documenten. In de Vastentijd is er op iedere zondag en
wake. U kunt zich hiervoor opgeven bij pastor Leo
Mesman: 06 516 209 39. De wakes tijdens de Vastentijd
beginnen om 14 uur. Het adres van het cellencomplex is:
Ten Pol 64 in Oude Meer. De data zijn:
22 februari op Aswoensdag
26 februari
4 maart
11 maart
18 maart
25 maart
1 april
6 april
8 april

Bisschop bij wake Schiphol-Oost

NATIONALE CARITAS

Regio Noordkop
opening Inloophuis
Gemeentelijk onderzoek naar eenzaamheid was voor de
Raad van Kerken Anna Paulowna aanleiding om na te
gaan of een inloopmorgen te realiseren was en een
positieve bijdrage kan leveren voor mensen met grote
gevoelens van eenzaamheid. Hiertoe werd een

Jan Maasen, medewerker van de sectie Dienen van het
bisdom Rotterdam heeft het initiatief genomen voor het
creëren van een Linkedln groep: Caritas in Nederland.
Met name bestuurders van PCI’s worden uitgenodigd om
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ook lid te worden van deze groep. Op deze manier
ontstaat en communicatie netwerk dwars door alle
bestaande verbanden en niveaus. Het6 doel van deze
groep is om op deze manier sneller ideeën uit te
wisselen en contacten te leggen.

Nieuwsbrief Missiesecretariaat
Het missiesecretariaat heeft in december vorig jaar een
Nieuwsbrief uitgebracht waarin alle plannen voor 2012
staan beschreven. U kunt de Nieuwsbrief nalezen op:
http://www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/docs/2011/missie_nb201112.pdf

INTERNATIONALE CARITAS
DIACONAAL NIEUWS

Vastenestafette
In de 40-dagentijd willen we in ons bisdom een nieuw
initiatief lanceren: de Vastenestafette. De gedachte is
dat 40 dagen lang steeds een andere parochie een
Vastendag of -activiteit organiseert. Een vastenmaaltijd,
een meditatie, lezing, concert, alles is mogelijk. Een
symbolische fakkel en dagboek zullen van parochie op
parochie worden doorgegeven om na 40 dagen tijdens
Pasen in de H. Bavo-kathedraal te eindigen. Op
http://vastenestafette2012.blogspot.com kan de fakkel
gevolgd worden, kunt u uw activiteit aanmelden en
kunnen ervaringen worden gedeeld.

Kerk en Stage
Seminar
Op 13 februari is er een eendaagse bijeenkomst
geweest, het Seminar Kerk en Stage 2012. Deze
bijeenkomst/training vond plaats op maandag 13
februari in Amsterdam of Utrecht afhankelijk van de
aanmeldingen. De dag was bedoeld voor alle
‘voortrekkers’ in de parochie en in de regio’s, die aan de
slag willen met de maatschappelijke stage in en rond de
kerken. Het is een dag waarop de deelnemers mondeling
geïnformeerd werdenover de maatschappelijke stage,
over alle betrokkenen bij de maatschappelijke stage en
hoe men het beste te werk kan gaan. Op de dag zijn een
aantal werkvormen beoefenen, die thuis weer gebruikt
kunnen worden. Tevens was er de gelegenheid om met
anderen over de mogelijkheden van de maatschappelijke
stage van gedachten te wisselen. Voor meer informatie
www.kerkenstage.nl.

Reis naar Ethiopië
In augustus 2011 zijn jonge vrouwen naar Ethiopië
gereisd om daar de projecten van de Vastenactie te gaan
bekijken. Deze enthousiastelingen, die door de stichting
Dare2Go zijn begeleid, hebben een geweldige ervaring
opgedaan waar ze in uw parochie of groep graag over
komen vertellen. Uw Vastenactiviteit zou daar een
uitstekende gelegenheid voor kunnen zijn. Het “boeken”
van de deelneemsters kan via: 023-5112600 of
missiesecretariaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
De beschikbaarheid is beperkt, dus meld u spoedig aan.

Gids betaalbare vakanties
De Gids Betaalbare Vakanties 2012 is weer uit. In de Gids
staan allerlei suggesties voor mensen met een kleine
beurs om toch een leuke vakantie te hebben. De gids is
verkrijgbaar bij de Arme Kant/Eva: www.armekanteva.nl en kost € 1,50 + portikosten.

Pelgrimstocht Vastenactie
Van donderdag 29 maart tot en met zondag 1 april 2012
e
zal in het Zuid-Limburgse landschap voor de 2 keer de
Vastenactie Pelgrimstocht plaatsvinden. U kunt kiezen
voor een korte route van 20 km en een langere route
van 30 km per dag. De Pelgrimstocht is naast een
spirituele wandeltocht een sponsorloop, waarbij iedere
deelnemer minimaal € 500,- aan sponsorgeld verzamelt
voor het werk van Vastenactie in Ethiopië. Daarnaast
bedragen de deelnamekosten voor logies, eten en
drinken € 300,- per deelnemer. Bent u geïnteresseerd,
sla dan de website:
http://www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht er eens op na,
en wellicht, schrijf u in!

Oproep Sociale Alliantie
De Sociale Alliantie, een netwerk van organisaties die
strijden tegen armoede, heeft een nieuwe opzet
georganiseerd. Er zijn vier regionale overleggen
gevormd. In deze overleggen komen deelnemende
organisaties en mensen twee maal per jaar bijeen. Het
doel van het overleg is uitwisseling en ondersteuning. Dit
is erg belangrijk vanwege alle bezuinigingen waarmee
met name minima getroffen worden. Ook PCI’s kunnen
lid worden van een regionaal overleg. Voor meer
informatie: www.socialealliantie.nl
Twee boeken over diaconie verschenen
Er zijn twee nieuwe boeken verschenen over de
diaconie.
Het eerste boek: Diaconie in beweging is het vervolg op
het Handboek Diaconiewetenschapen. Het is bedoeld als
leer- en studieboek. Het heeft een historische inleiding,
waarbij vooral opvalt dat het verstaan van het woord
diaconie aan het verschuiven is. De actualiteit wordt
uitgewerkt aan de hand van vier maatschappelijke
thema’s. Te verkrijgen bij uitgeverij Kok: www.kok.nl
Het tweede boek is het proefschrift van Henk Meeuws
en is getiteld: Diaconie Een pleidooi voor een diaconale
mystagogiek. Het geeft een goed overzicht van de
huidige stand van zaken en uitdagingen waar de diaconie
(caritas) voor staat. Centraal bij hem staat het contact
met de andere mens. Het is dat contact wat uiteindelijk

Jongerenreis naar Burundi
Een groep jongeren uit Heerhugowaard De Noord is zich
aan het voorbereiden om in juli een reis te maken naar
het Afrikaanse land Burundi. Zij zullen daar o.a. het
sportproject van de stichting Izere gaan bezoeken en in
een weeshuis zelf de handen uit de mouwen gaan
steken.
Adventsactie
Het aantal parochies dat zich voor een de 10
voorkeursprojecten van de Adventsactie heeft ingezet
lijkt flink te zijn vermeerderd ten opzichte van het vorige
jaar. Of het bredere draagvlak zich ook vertaalt in een
hogere opbrengst zal in de komende maand duidelijk
worden. De eerste tussenstanden zijn in ieder geval
hoopgevend.
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leidt tot het contact met de Ander. Te verkrijgen bij
uitgeverij Narratio: www.narratio.nl

Zo is het begonnen
Rond 2088 constateerde de IPCI van de parochie dat zij
nauwelijks contact hadden met noodlijdende mensen. In
overleg met diaken Jack Noë werd besloten parochianen
te betrekken bij het werk van de IPCI. Pastor Noë wist
dat Vincent als voormalig wethouder en raadslid een
groot sociaal netwerk heeft en vroeg hem een Raad van
Advies voor de Caritas op te richten. Voor de Adviesraad
werden mensen gezocht en gevonden om namens de
parochie met een warm hart, kennis van zaken en de
bereidheid zich in te zetten voor de noodlijdende
Purmerenders.. Zij kregen de opdracht mee de Caritas
meer bekendheid te geven in de Purmerendse
samenleving en zodoende meer hulp te verlenen. Na de
voordracht van het IPCI bestuur benoemde de bisschop
hen als leden van de Raad van Advies.

Websites
www.rkdiaconie.nl
De site met alle informatie over de katholieke caritas.
www.socialealliantie.nl
Site over het netwerk voor armoedebestrijding.
www. netwerkdak.nl
De site van de koepelorganisatie van Inloophuizen en
Diaconale Centra. Met informatie over het opzetten van
Inloophuizen.

Werken aan relaties
De leden van de Adviesraad, die gepokt en gemazzeld
zijn door het leven, goed op de hoogte zijn van de
armoede en de sociale problematiek in Purmerend staan
midden tussen de mensen. Zij werken aan relaties.
Relaties met mensen in de knel, maatschappelijke
organisaties en de politiek. Door de verschillende
talenten vullen zij elkaar goed aan. De IPCI en de Raad
voor Advies werken goed samen. In 2010 is Vincent
vanuit de raad als bestuurslid aan het IPCI toegevoegd.
Het bestuur van de IPCI vergadert 3 weken na de Raad
van Advies, beslissen positief over de adviezen van de
Raad en denken mee over het beleid. In geval van nood
is worden de zaken per mail afgehandeld.

www. stichtingpresent-haarlem.nl
De site van de Stichting Present Haarlem met doel en
werkwijze van de stichting.
www.isidorusweb.nl
De grootste rooms-katholieke website in de Benelux met
meer dan 5000 pagina’s nieuws en achtergronden over
het katholiek geloof, cultuur en mediazaken.
Isidorusweb bestaat in 2011 tien jaar. Isidorusweb is
toegewijd aan Isidorus van Sevilla, kerkleraar en de
patroonheilige van het internet. Isidorusweb is sinds
november 2011 ook bereikbaar via de gemakkelijk te
onthouden domeinnaam www.katholiek.nl
www.disk-arbeidspastoraat.nl
De site van het oecumenische arbeidspastoraat. Met
allerlei actuele informatie en diaconale projecten. Ook
met informatie over de Zondag van de Arbeid.

Werk in uitvoering
De individuele noodhulp van de raadsleden is zo
veelvormig als er noden zijn. Om maar eens wat
voorbeelden te geven: luisteren naar verhalen van
spanning en verdriet, hulp bij het op orde brengen van
de administratie, zo nodig bij de hand nemen naar de
juiste organisatie, financiële noodhulp maar ook het
organiseren van huisraad.. Vaak is het nodig dat de
raadsleden bemiddelen bij de gemeente, de
belastingdienst, maatschappelijke hulporganisaties.
Omdat mensen met grote spanningen dat vaak niet
meer kunnen aanpakken. Of omdat de verantwoordelijk
organisatie fouten maakt. Of erger, de andere kant
opkijkt.

IN HET ZONNETJE
DE RAAD VAN ADVIES VAN DE IPCI VAN PURMEREND
De deur van de woning wordt geopend door een grote
vriendelijke man. Zijn hartelijke vrouw serveert koffie en
koek aan de keukentafel. We zitten op ons gemak en dat
geeft ruimte voor een levendig gesprek met de
voorzitter van de Raad voor Advies: Vincent Nijenhuis.
Een gesprek over de historie van Purmerend, leven met
een kwetsbare gezondheid en natuurlijk over de Caritas
van de RK parochie in Purmerend.

Bondgenoten
Naast de individuele noodhulp, ondersteunt de Raad van
Advies organisaties als Actief Talent en de Voedselbank.
Niet alleen financieel maar ook, en dat wordt als net zo
waardevol ervaren, moreel. Actief Talent is een
organisatie die verslaafden begeleid bij hun
dagbesteding. In samenwerking met de medewerkers
wordt jaarlijks een Paasmaaltijd georganiseerd. Ook met
de Voedselbank is een nauw en regelmatig contact. Zo
huurt de Adviesraad een deel van de Voedselbank voor
de opslag van huisraad.
Sympathisanten van de Caritas
De raadsleden hebben een aantal bedrijven en personen
in hun netwerk die van harte het werk van de Caritas
ondersteunen. Zoals een fietsenhandel, witgoedzaak en
interieurzaak waar flinke kortingen worden gegeven. Een
notaris die kosteloos zijn diensten aanbied. De Kerstactie
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van 2011 is mogelijk gemaakt door de directeuren van
EWP Purmerend BV en C1000. Zij waren op uitnodiging
aanwezig, en onder de indruk, bij het startschot voor de
Kerstactie tijdens de viering van het Diaconaal Weekend
op 13 november j.l.

KWESTIES

Pas op de plaats
De grote inzet en deskundigheid van de caritas bleef niet
lang onopgemerkt in Purmerend. Binnen korte tijd
wisten individuele mensen en organisaties de Caritas te
vinden. Door de toenemende armoede, de complexiteit
van
de
hulpaanvragen,
instanties
die
hun
verantwoordelijkheid
niet
oppakken
en
het
draagvermogen van de leden ging de Caritas bijna ten
onder aan hun succes. Vincent realiseerde zich dat de
Adviesraad te veel hooi op de vork had genomen door
mensen van het begin tot het eind te helpen omdat
organisaties in gebreke bleven. Hij is het gesprek
aangegaan met de gemeentebestuur over een betere
samenwerking met gemeente en het professionele
zorgnetwerk. Dit heeft geresulteerd in een serie
bijeenkomsten om met elkaar naar een oplossing te
zoeken voor armoedebestrijding en vooral de problemen
bij de schuldsanering. Daarnaast zijn gekwalificeerde
jonge mensen benaderd om de Adviesraad te
versterken. En wordt er nagedacht over het betrekken
van parochianen bij de Caritas. Aan de bezielende leiding
van Vincent Nijenhuis zal het niet liggen. Zolang zijn
gezondheid het toelaat zoekt hij naar wegen voor het
dienstwerk van de naastenliefde. Als waardering voor
zijn inzet ontvangt hij de Caritasspeld.

CRISIS

“Wij snappen dat wij moeten bezuinigen,
maar als de crisis nog lang aanhoudt, zijn wij
gedwongen om Jose te ontslaan”

GOEDE VASTENTIJD EN EEN ZALIG PASEN
Voor de komende Veertigdagen wensen
wij u een goed tijd toe. Dat de Caritas een
teken van hoop mag zijn voor iedereen.

COLOFON
De Nieuwsbrief Caritas voor de Pci besturen en
diaconaal betrokken mensen in het bisdom Haarlem –
Amsterdam verschijnt drie maal per jaar. De redactie
wordt gevoerd door de Dienst Diocesane Caritas
De bedoeling van de nieuwsbrief is het om de Pcibesturen en de diaconale werkgroepen te informeren
over plaatselijke, regionale, landelijke en internationale
initiatieven in het bisdom Haarlem-Amsterdam op het
gebied van de caritas.
De ontvanger van de nieuwsbrief wordt gevraagd deze
te laten circuleren in zijn of haar directe netwerk. Er
verschijnt een digitale versie van de nieuwsbrief op de
site van het bisdom www.bisdomhaarlem.nl en het
Extranet.
In dit kader wordt u daarom ook opgeroepen om uw
eigen ervaringen en initiatieven toe te sturen aan de
redactie, dienst Diocesane Caritas Postbus 1053, 2001
BB
Haarlem,
e-mail:
caritas@bisdomhaarlemamsterdam.nl. Ook als u zich wilt abonneren.

Het team van de Dienst Diocesane Caritas
en de Diocesane Commissie Caritas

Kruis aan het hek van het detentiecentrum voor mensen
zonder documenten in Schiphol-Oost
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