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ZATERDAG 2 juni 2012 te HEILOO

Thema: BONDGENOTEN
Wij hoeven het niet allemaal zelf te doen, als Kerk.
In heel de wereld zetten mensen zich in voor kwetsbare
mensen, mensen in nood. Op allerlei terreinen vinden
wij bondgenoten, mensen en organisaties, die zich
inzetten voor die droom van een betere wereld.
Op de Dag van de Caritas op zaterdag 2 juni a.s. wil de
Caritas aandacht geven aan dat thema. Wie zijn onze
bondgenoten? Wat doen ze? En wat kunnen zij voor
onze parochie betekenen? En ….wat kan onze parochie
voor hen betekenen?
Dit thema staat centraal op de Dag van de Caritas op 2
juni 2012 te Heiloo.
Organisaties geven uitleg over hun werk en praktische
voorbeelden van samenwerking in zeven workshops.
Voedselbanken ondersteunen mensen onder het
bestaansminimum. Parochies zamelen voedsel in.
Maatschappelijk werk helpt mensen in de knel.
Parochies kunnen een netwerk rond hen vormen. Kerk
en Stage geeft de mogelijkheid om jonge mensen in
contact te brengen met de idealen van de Kerk. Een
Inloophuis vangt mensen op. Parochies ondersteunen
met geld en vrijwilligers. Openen soms zelf hun deuren.
De Stichting Present organiseert groepen die zich
inzetten voor anderen. Iets voor de groepen van de
parochie? En wat kan de parochie met de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning? Verder zetten veel
jonge mensen zich in voor de Derde Wereld in talloze
locale initiatieven. Kent u ze en steunt u ze? Voor meer
informatie: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

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 wordt 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

Al deze voorbeelden geven de mogelijkheid om de
Caritas actief zichtbaar te maken in en buiten de
parochie. In het Diaconale Weekend van 10 en 11
november staat ook dit thema centraal. Wie zijn onze
bondgenoten en wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

Diaconie en Jongeren
Met diaconale ogen naar jongeren kijken. .
Jongeren uit de parochie en diaconie, hoe breng je dat
samen? Het project M25 Mtwentyfive geeft een
antwoord. Het is een beproefd project dat ook in ons
bisdom kans van slagen heeft. Daarom ben ik ben op
zoek naar parochies die jongeren de ruimte geven om
grensverleggende ervaringen op te doen in de
ontmoeting en inzet voor kwetsbare mensen. Daarvoor
zoek ik mensen die met diaconale ogen naar jongeren
kijken. Om samen te zoeken naar mogelijkheden om een
M25 project van de grond te tillen.

Dag van de Caritas
Zaterdag 2 juni 2012 van 10.00 tot 14.00
In Heiloo
Diaconaal Weekend
10 en 11 november 2012
In uw Parochie
1

Wat is M25?
M25 is een project dat jongeren tussen 12 en 18 jaar
uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de
zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Met M25
komen jongeren in aanraking met kwetsbare en
kansarme mensen en laat hen beseffen dat het eigen
geregelde leven niet vanzelfsprekend is. M25 bereikt ook
jongeren die niet mee doen aan het Vormsel, niet (meer)
in de kerk komen en brengt hen in aanraking met
Bijbelse waarden.

REGIONALE CARITAS
Regio A’dam Zuidoost
Een Stap Verder
Tijdens de vastentijd werd in de parochie de graankorrel
(Amsterdam Zuidoost) tijdens de vieringen gecollecteerd
voor het oecumenische inloophuis Stap verder
(www.stapverder.org). In dit centrum worden migranten
door taallessen, computerlessen en pastorale
gesprekken geholpen hun weg te vinden in de
Nederlandse samenleving. Het centrum wordt gesteund
door de katholieken, PKN, lutheranen en de Evangelische
Broedergemeente. Op Witte Donderdag was de collecte
in natura en bestemd voor het Jeanette Noelhuis.
Mensen brachten etenswaar en huishoudelijke spullen
mee voor deze woongemeenschap waar vluchtelingen
kunnen wonen en begeleid worden tijdens hun
procedure in Nederland. Beide vormen van steun waren
hartelijk welkom, ook de morele steun die hiermee
uitgedrukt wordt.
www.stapverder.org

Wat is het verschil tussen M25 en DiaconAction?
Het structurele aanbod en de keuzevrijheid van de
jongeren.
Het bij ons bekende DiaconAction bestaat uit
jongerengroepen die één keer per jaar in actie komen.
M25 is anders in opzet. Het biedt een jaarprogramma.
De keuze voor de activiteiten worden gemaakt door een
afvaardiging van de jongeren. Volwassenen faciliteren
hen. De jongeren die willen deelnemen, kiezen zelf
wanneer en aan welke activiteit zij deel willen nemen.
Vrienden en vriendinnen zijn daarbij van harte welkom.
www.mtwentyfive.nl

Regio Haarlem&Zaanstreek
Gevangenispastoraat
Er is een nieuwe pastor aangesteld voor de
Koepelgevangenis in Haarlem. Pastor John Gillis
vervangt Sjirk Altena die met pensioen gaat.
Ook in de regio Zaanstreek is een nieuwe pastor voor
justitie aan de slag gegaan. Bernadette van Amerongen
is aangesteld als pastor voor de z.g. ‘bajesboot, in
Zaandam.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op
met Anita Witte:
awitte@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Regio Haarlem
Gouden kwast overgedragen
Op het interregionaal overleg van de PCI’s van Haarlem
werd de Gouden Kwast overgedragen van de PCI van de
Groenmarktkerk naar de PCI van de Van Ars-parochie.
De Gouden Kwast wordt vastgehouden door de PCI die
voor de Stichting Present een klus gaat doen.
Voor meer informatie: info@stichtingpresent-haarlem.nl
Ook de PCI’s in de regio’s van Haarlem e.o. hebben
gekozen voor het project SchuldHulpMaatje.
Regio Heerhugowaard
Stichting Present
De diaconie van de Heilig Hart parochie zet zich
regelmatig in voor Present. Verschillende groepen geven
tijd en handen om mensen in Heerhugowaard te helpen.
Even een zetje in de rug,hier zijn we met een groep
dames een woning aan het opruimen en
schoonmaken,bij een moeder met 4 kinderen. Stichting
present slaat een brug voor mensen die willen geven en
mensen die dit graag ontvangen .De mensen die helpen
doen dit voor 1 dag,via een maatschappelijke organisatie
worden de projecten aangegeven. Zodra de klus gedaan
is kan de maatschappelijke organisatie weer verder in
het proces. Regelmatig zie je dat de mensen dan even
een prikkel krijgen om weer mee te kunnen doen in de

UBI CARITAS
Zaterdag 23 juni 2012
Een speciale dag voor al die mensen die betrokken zijn
bij de migrantengemeenschappen in ons bisdom. Op
zaterdag 23 juni worden de vrijwilligers voor de Caritas
van die gemeenschappen uitgenodigd in de Boomkerk.
Aan de Admiraal de Ruijterweg te Amsterdam. Boeiende
verhalen over de zin van het vrijwilligerswerk in de
gemeenschap, speeddaten met organisaties, workshops,
eten, zingen en dansen staan centraal op die dag. De dag
begint om 10.00 uur en eindigt waarschijnlijk om
ongeveer 15.00 uur. Aanmelden kan via het RK Dekenaat
Amsterdam: rk@dekenaat-amsterdam.nl

samenleving.
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Dit alles klinkt natuurlijk heel mooi, maar er zal nog heel
wat werk moeten worden verricht om de juiste balans
terug te vinden tussen de professionele hulpverlening en
die van vrijwilligers. Eén van de voorwaarden daarvoor is
dat de regelgeving doorzichtiger wordt, zodat ook de
goedwillende vrijwilliger daarin zijn weg weet te vinden,
maar daarnaast zal de overheid, wil de participatiemaatschappij een kans van slagen hebben, zich er ook
financieel voor moeten blijven inspannen, dat de
vrijwilliger - waar nodig - de vereiste opleiding krijgt om
adequaat te kunnen functioneren. Het kan niet blijven
bij een start-subsidie om een aantal projecten op te
starten, en vervolgens te zeggen dat de overheid nu
alleen nog maar de regie heeft. Het moet onbetaald
vrijwilligerswerk blijven in aanvulling op professionele
hulpverlening, maar het mag niet zo zijn, dat van die
vrijwilliger ook nog wordt verwacht dat hij of zij de
benodigde extra kosten zelf draagt. Als dat het geval is,
denk ik dat de met zoveel enthousiasme gestarte
projecten, waaronder het SchuldhulpMaatje project, dan
snel ter ziele zullen zijn.

NATIONALE CARITAS
SCHULDHULPMAATJE:
BONDGENOTEN
ARMOEDE- BESTRIJDING

IN

DE

Nadenkend over het thema ‘Bondgenoten’ van de Dag
van de Caritas op 2 juni en zoekend naar
aanknopingspunten in de verhouding tussen de
Parochiële Caritas Instelling (PCI) en de hedendaagse
maatschappij, had ik al snel de verbinding gelegd met
het project SchuldHulpmaatje. Die snelheid was niet zo
heel verrassend, aangezien dit project één van de
speerpunten is van het Platform Armoedebestrijding
Heerhugowaard (PAH), waarin naast de PCI van de
Dionysiusparochie ook de overige PCI’s en Diaconieën in
Heerhugowaard, alsmede andere humanitaire en sociale
instellingen zijn vertegenwoordigd, zoals het Leger des
Heils, gezamenlijke ouderenbonden en de Wering
(Organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening). Gezamenlijk hebben we ons in
samenwerking met de Gemeente Heerhugowaard op het
Schuldhulpmaatje project geworpen. We hebben
intussen 12 gecertificeerde Schuldhulpmaatjes en hopen
er dit jaar nog eens zes te kunnen opleiden als we
daarvoor de fondsen kunnen vinden. Ik ga er van uit, dat
het SchuldhulpMaatje project bekend is, maar mocht dat
niet het geval zijn, dan verwijs ik graag naar de zeer
informatieve
website
van
het
project:
http://www.schuldhulpmaatje.nl/.

In deze uiteenzetting heb ik het woord ‘bondgenoten’
slechts éénmaal gebruikt, maar ik ben van mening, dat
alles wat ik heb gezegd volledig aansluit bij de associatie
die bij eenieder opkomt wanneer hij dat woord hoort.
Hopelijk kunnen we u in de toekomst berichten, dat
onze inspanningen vruchten hebben afgeworpen.
Drs. Adriaan Rotteveel, voorzitter PCI Dionysiusparochie
in Heerhugowaard en voorzitter Platform Armoede
bestrijding Heerhugowaard.

Wat aanspreekt in dit project is dat het heel goed
aansluit bij zowel het huidige overheidsbeleid dat ten
grondslag ligt aan de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) als bij de Sociale Leer van de
Kerk. Het WMO-beleid is gericht op meer participatie in
de maatschappij ten behoeve van het algemeen welzijn,
en de Sociale Leer van de Kerk sluit daar naadloos bij aan
door vanuit het primaire beginsel van de Waardigheid
van de Menselijke Persoon via (in ons geval) de Caritas
of Diaconie het algemeen welzijn te zoeken in de juiste
balans tussen de twee andere beginselen, nl. solidariteit
en subsidiariteit. Hierbij moet de solidariteit het gevaar
afwenden van een doorgeschoten individualisme (alles
voor ik en niets voor een ander), maar ook van een met
de mond beleden solidariteit, waarbij de eigen
verantwoordelijkheid voor de medemens werd
afgeschoven op de staat. Want dat ondermijnt nu juist
het andere beginsel, nl. dat van de subsidiariteit, dat er
immers voor moet zorgen dat de overheid zich niet gaat
bemoeien met datgene wat beter in kleinere
gemeenschappen geregeld kan worden en wat behoort
(of
zou
moeten
behoren)
tot
de
eigen
verantwoordelijkheid van de burgers. Als deze twee
beginselen goed begrepen worden, en daartussen het
juiste midden kan worden gevonden, dan vormen ze de
beste waarborg voor een maatschappij die in hoofdzaak
gericht is op participatie, en die slechts bij wijze van
uitzondering een beroep op de overheid hoeft te doen.

VOEDSELBANK HEEFT VOEDSEL NODIG
Voedselbanken luiden de noodklok. Door de toename
van aanvragen en het verminderen van voedsel
overschotten worden de voedselpakketten erg karig.
Voedselbanken doen dan ook een beroep op de Kerken
voor het inzamelen van voedsel. Wilt uw parochie
helpen neem dan contact op met uw lokale
Voedselbank. www.voedselbankennederland.n

INTERNATIONALE CARITAS
CARITAS BANJA LUKA
Afgelopen najaar bestond caritas Banja Luka, van ons
partnerbisom in Bosnië-Herzegovina, 25 jaar. Op de
feestelijke bijeenkomst werden oorkondes overhandigd
aan enkele helpers van het eerste uur. Ook de Diocesane
Raad voor Diaconie kreeg een oorkonde voor de
verleende hulp. De band met Banja Luka wordt
onderhouden door een aantal parochies in ons bisdom
die jaarlijks vele duizenden Euro’s overmaken voor
noodhulp, individuele hulpvragen, steun aan de
kerkelijke organisatie, en aan sociale instellingen. De
hulp wordt verleend aan alle bewoners van het gebied
en draagt zo bij aan de economische en sociale
ontwikkeling, en vrede en verzoening. De samenwerking
is begonnen door Piet Stolwijk z.g. en wordt ook nu weer
gesteund door de medewerkers van de Dienst Caritas.
Erik Sengers, coördinator Dienst Diocesane Caritas

3

De laatste jaren worden de problemen groter en
ingewikkelder. Kon je vroeger nog helpen met een
wasmachine, nu is het vooral de schuldenproblematiek
waar je als PCI mee te maken krijgt. Veel en hoge
schulden, vaak een ingewikkelde situatie en
maatschappelijk isolement. Wij zijn wel vrijwilligers,
merkt ze op, maar geen beroepskrachten.

IN HET ZONNETJE

De lessen.
De Caritas en daarmee de PCI is vaak niet meer zichtbaar
in de parochie. Tijdens een collecte merkte iemand op:
“bestaat het nog?”. Het is een steeds terugkerende zorg
in het gesprek. Caritas is niet alleen een zorg voor de PCI,
maar voor de hele parochie. Van die zorg en
zichtbaarheid merkt ze nog weinig.
Het caritaswerk wordt ook ingewikkelder. Je moet
duidelijker zijn in je grenzen en eerder mensen verwijzen
of de hulp inroepen van andere organisaties.
Ook de relatie met de pastor is belangrijk. Er moeten
goede afspraken zijn over wie helpt en op wat voor
manier.
Tenslotte moet haar ook iets van het hart. Ons
vrijwilligerswerk, zo vertelt ze, steunt vooral op een
oudere generatie. Zij zijn gewend om zich steeds weer
opnieuw in te zetten voor de parochie. De manier
waarop mensen worden gevraagd is niet altijd netjes. Je
geeft één vinger en je bent meteen je hand kwijt. Een
jongere generatie moet je anders benaderen, met veel
betere afspraken. De vanzelfsprekendheid is verdwenen.
Dat betekent dat ook de Caritas moet nadenken over
wat ze nu precies wil en wat ze moet doen en wat dat
vraagt van mensen.

Riet van der Horst, Caritas Hoofddorp
De wijze lessen van een vrouw.

Een actieve vrouw
Riet stopt ermee! En nu echt!
Meer dan dertig jaar kerkelijk vrijwilligerswerk, vier
kinderen grootgebracht, een baan en een man die
samen met haar nog wil genieten van het leven. Het is
genoeg geweest.
Haar curriculum is indrukwekkend. Van het bezoekwerk,
via het gastouderschap van vormelingen, de zorg voor de
verspreiding van het parochieblad tot aan
penningmeesterschap van de Parochieel Caritas
Instelling in diverse parochies. Het heeft haar veel
gebracht. Reden om haar bij haar vertrek uit de PCI te
interviewen. De wijze lessen van een vrouw.
In den beginne…..
Haar carrière in de Caritas begon met een simpele
advertentie. Er werd een nieuwe penningmeester
gezocht. Daar had ze ervaring mee en ze voelde zich
betrokken bij de parochie. Over de caritas en de PCI wist
ze niet zo veel. In het kennismakingsgesprek werd
gezegd dat het werk niet veel om handen had. Zo af en
toe werd er een beroep gedaan op de Caritas, en uit het
fonds van de PCI werd dan een klein bedrag gegeven.
Dat, zegt ze, is wel veranderd. Het is ingewikkelder
geworden en vraagt meer tijd. Als penningmeester heeft
zij ook nog even in de aandelen ‘gezeten’. Maar dat was
niets voor haar. Te onzeker, te ingewikkeld en te veel
tijd. Het geld van de PCI is nu ondergebracht in
deposito’s. Levert niet zo veel op, maar de zekerheid is
groot.

Het is goed geweest
Zij gaat nu echt afscheid nemen van het
vrijwilligerswerk. Gelukkig heeft zij een vervanger
gevonden voor haar functie in de PCI. Zij hoopt nog op
een aantal goede jaren met haar echtgenoot. Met haar
vertrekt een vrouw die jarenlang als vrijwilligster actief is
geweest in de kerk. Een van die vele pilaren waarop de
gemeenschap gesteund heeft. Moge God haar zegenen.

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.

De nood
Zij kan goed verhalen over de praktijk. Zo vertelde zij dat
een vrouw zich meldde bij de pastor. Deze schakelde de
PCI in. Twee leden gingen op huisbezoek en hoorde het
verhaal aan. Er waren schulden gemaakt, maar haar man
wist van niks. Er waren redenen om dat ook zo te
houden. Er werd een lening verstrekt en er werden
afspraken gemaakt over de aflossing. Dat was niet altijd
makkelijk, maar lukte uiteindelijk wel. Haar man heeft
het nooit geweten.
Je wordt wel kritisch, zegt ze. Zo werden er afspraken
gemaakt met een man over een lening en de aflossing.
Maar later verdween hij met de noorderzon. Het bleek
dat ook andere kerken het nakijken hadden. Of die keer
dat een gezin op straat dreigde te worden gezet. Het zou
gaan om een huurschuld, maar na doorvragen bleken er
nog grotere problemen en schulden te zijn. Te groot
voor de PCI zelf.
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