Bisdom Haarlem - Amsterdam

Diocesane Dienst Caritas

NIEUWSBRIEF CARITAS september 2012
vormingsaanbod van het bisdom. Ook de Dienst
Diocesane Caritas biedt hierin een aantal mogelijkheden
aan. Een bezielingsdag in het voorjaar van 2013 voor
diaconale vrijwilligers en de mogelijkheden van een
Impulsavond over verschillende onderwerpen. Tevens
kan de Dienst bemiddelen bij het opzetten van
Themabijeenkomsten. De brochure is te verkrijgen bij
het secretariaat van het bisdom: 023-5112600.

DIOCESANE CARITAS
Oecumenische studiedag: Solidariteit of uitsluiting
Op zaterdag 29 september te Heiloo
Bankencrisis, financiële crisis, economische crisis, sociale
crisis. Wat begon als een probleem van te grote leningen
door banken leidt nu tot bezuinigingen bij de regeringen
van Europa. Schulden moeten worden afbetaald,
begrotingen op orde gebracht. Harde maatregelen
worden genomen om de economie 'gezond' te maken en
de sociaal-economische structuur te 'hervormen'. Maar
wie betalen daarvoor de prijs? Welke keuzes worden
gemaakt en wat zijn de gevolgen daarvan? Wat vinden
we daarvan vanuit het christelijk geloof en wat komt er
af op de kerkelijke hulpverlening? Neem de uitslag van
de verkiezingen en de Miljoenennota mee en spreek met
elkaar over nieuwe vormen van insluiting en uitsluiting.
Aanmelden voor 17 september bij:
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Kruisweg 69, 2011 LB Haarlem
esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

CRITERIA HULPVERLENING
Op Extranet is een kort document geplaatst met criteria
voor hulpverlening vanuit de Parochiële Caritas.
De criteria zijn bedoeld als hulpmiddel voor bestuurders
en zijn geen dwingende richtlijnen. Reacties en
aanvullingen kunt u sturen naar:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

M25
Maak nu kennis met M25!
Het programma is met name bedoeld voor
jongerengroepen én parochies die kennis willen maken
met M25, het jongerenproject van bisdom Rotterdam..
Zie ook: www.m25rotterdam.nl. Wilt u meer weten van
M25 en/of samen met mij naar Rotterdam? Neem dan
vóór 10 september contact met mij op via
awitte@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
M25 goes Rotterdam Zondag op 23 September 2012 van
13.30 tot 20.00 uur
Anita Witte

DIACONALE ZONDAG op 10/11 november 2012
Thema: BONDGENOTEN!
Samen voor Kwetsbare Mensen met Anderen
In talloze regio’s zijn er voorbereidingen voor de
Diaconale Zondag 2012. Sommige regio’s kiezen als
bondgenoot de Voedselbank. Anderen steunen de
Hospice. Er is ook aandacht voor het project
Schuldhulpmaatje. Mocht u nog inspiratie willen hebben,
de Informatiebrochure is te downloaden op de website:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

DE DIACONALE PASTOR

In gesprek met Paul Leferink (Regio Zuidelijk Flevoland)
Paul Leferink, vijftig jaar. Getrouwd en twee kinderen.
Hij woont alweer twaalf jaar in het dorp Zeewolde. Als
pastoraal werker is hij aangesteld voor de regio Zuidelijk
Flevoland (Almere en Zeewolde), met als speciaal
aandachtsveld de diaconie. Zeewolde en Almere, zo
constateert hij, stad en dorp, het zijn totaal verschillende
sferen. Meer betrokkenheid, overzichtelijker, soms ook
wat beklemmender dan Almere. Maar het maakt het
werk van de Caritas niet eenvoudiger. Veel blijft er
verborgen achter de voordeur. In Almere kom je de
problemen wat meer op straat tegen. Zeewolde, het is
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een forensendorp. Een nieuw dorp ook. Er wonen geen
opa’s en oma’s. Als beide ouders werken is er dus ook
vaak weinig opvang voor de kinderen. Eén van de
projecten die hij van harte ondersteunt is de plaatselijke
Kringloopwinkel. Opgezet door twee jonge vrouwen een
aantal jaren geleden. Nu een verzameling van
activiteiten welke vooral jonge mensen ondersteunt en
helpt aan werk of opleiding. Met zes medewerkers, en
zestig vrijwilligers worden ieder jaar zo’n veertig
jongeren begeleid.
Ook de regionale samenwerking vindt Paul belangrijk.
Gesprekken organiseren tussen de drie PCI’s en met
allerlei maatschappelijke organisaties. Steeds weer
zoeken naar mogelijkheden om inspirerende mensen en
activiteiten te ondersteunen.

Regio Delta (IJmuiden)
Milleniumdoelen
Plannen voor het komend jaar: In het kader van de
Millenniumdoelen gaan er twee films worden vertoond;:
1 oktober 2012: We hebben alles wat nodig is. Gaan we
er alles aan doen? Deze film gaat over een eerlijker
verdeling van de rijkdom in de wereld.
20 april 2013: We feed the world. Over hoe er in de
westerse wereld wordt omgegaan met voedsel, ten
koste van de Derde wereld.
11 mei 2013: Moedernacht.
Voor meer informatie: Han Hoogakker: pastor@olvab.nl
Regio Haarlem
Diaconale Zondag
De regio Haarlem heeft als project voor de Diaconale
Zondag gekozen voor het Schuldhulpmaatjesproject in
Haarlem. Op Dinsdag 4 september wordt er een
informatieavond gehouden over dit project.
Voor meer informatie: diaken Andre Weijers:
afweijers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Diaconale pastor in uw regio
Wilt u weten welke pastor in uw regio aanspreekpunt is
voor de diaconie/caritas? Op Extranet kunt u dat precies
zien. Kijk onder: Medewerkers.

Regio Waterkant (West Friesland)
Diaconale Zondag
Excursie Voedselbank Hoorn indrukwekkend.
Donderdag 30 augustus hebben de PCI’s van regio De
Waterkant de Voedselbank West-Friesland bezocht.
Deze regio werkt aan een grote actie voor de
Voedselbank in het kader van het komende Diaconale
Weekend. Vrijwilligers van de Voedselbank gaven inzicht
in de werkzaamheden en een rondleiding door het
gebouw. De vrijwilligers van de caritas waren onder de
indruk van de organisatie, de kwaliteit van de
voedselpakketten en de manier waarop met
vooroordelen werd omgegaan. Na de rondleiding werd
uitgewisseld hoe PCI’s de parochies uit de regio kunnen
betrekken bij het werk van een van de grootste
bondgenoten.
Voor meer informatie: jankoomen50@hotmail.com

REGIONALE CARITAS
Regio Den Helder
Pater Damiaan op bezoek
Diaken Hans de Jong heeft in het kader van zijn
diaconale afscheid een theatergroep uitgenodigd op
vrijdag 14 september in Breezand. Scherend langs
historische feiten en interessante anekdotes verteld
pater Damiaan over zijn leven. Soms plagerig en
lichtvoetig, soms ernstig en confronterend. Iedereen is
van harte welkom. De toegang is gratis, na afloop is er
een collecte. De avond is op vrijdag 14 september en
begint om 19.30 uur in de RK Kerk in Breezand..

Migrantenpastoraat
Caritascursus
Twintig cursisten ronden de caritascursus af. Zij gaan de
Caritas ondersteunen in de Spaans- en Portugeestalige
gemeenschappen. Hiervoor hebben twintig mensen een
jaar lang een training gehad in het caritaswerk.
Gesprekstechnieken, sociale kaart, wetgeving, leren
samenwerken, leren omgaan met culturele verschillen
waren onderdelen van de cursus. Op Ubi Caritas, een
dag van de Caritas voor migrantengemeenschappen,
hebben ze alle twintig uit de handen van deken Bakker
hun diploma mogen ontvangen. De meesten zijn nu
actief in de Caritas.

Regio Zaanstreek
informatieavond Voedselbank
Dinsdag 25 september a.s. is er een bijeenkomst over
Voedselbanken en Parochies georganiseerd. Locatie is
de H. Jozef-parochie, Veldbloemenweg 2, 1508 WV
Zaandam. Het doel van de avond is aandacht te vragen
voor zowel de huidige situatie van de Voedselbanken als
de samenwerking tussen Voedselbanken en parochies te
bespreken. Voor informatie en aanmelding (graag vóór
18 september) Dekenaat Haarlem:
dhbalgemeen@antenna.nl of telefoon 023-5342397.
Regio Amstelland
IPCI?
In de regio Amstelland zijn de PCI’s in gesprek om één
Interparochiële Caritas Instelling (IPCI) te vormen.
Twee organisaties hebben aandacht en financiële
ondersteuning ontvangen. Een organisatie die zich bezig
houdt met het bieden van zinvolle vrijetijdsbestedingen
voor volwassenen met een verstandelijke handicap. Vier
parochies van de regio hebben een bedrag opgebracht
van € 2300 (www.stichtingdevrijbuiter.nl) en er is € 500
overgemaakt
aan
Dokters
van
de
Wereld
(www.doktersvandewereld.org)
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initiatief een zogenaamd ketenoverleg gestart, waar
deze maatschappelijke organisaties, o.l.v. de gemeente
Purmerend, bij elkaar komen om de agenda’s, vragen en
noden op elkaar af te stemmen.

IN HET ZONNETJE
DE CARITAS VAN DE REGIO PURMEREND (PROBILS)
Regionaal Diaconaal Beraad
We zijn in de regio Probils al weer bijna 5 jaar actief als
regionaal diaconaal beraad. En terugkijkend hebben we
een scala aan activiteiten achter de rug. Uitgangspunt
voor ons beraad vormen de integratie van MOV en
Caritas. Als jaaragenda hanteren we de kerkelijke
kalender. Ons beraad bestaat uit vertegenwoordigers
vanuit de parochies, zonder last of ruggespraak. Wel
wordt verwacht dat deze vertegenwoordigers een band
onderhouden met bestuur(en) op plaatselijk niveau, als
ook met mensen die in hun omgeving actief zijn. En we
mogen zeggen dat we in deze opzet redelijk zijn
geslaagd.
De Voedselbank
Zo staan er nu ruim drie jaar in 5 kerken ( van de 8) in de
regio voedselmanden. Parochianen kunnen hier vast
voedsel in deponeren. Als de mand vol zit, dan wordt
deze opgehaald en naar de voedselbank te Purmerend
gebracht. Over het algemeen komen we zo om de twee
weken bij de voedselbank, brengen de inhoud van de
manden, raken altijd in gesprek en hebben een band
opgebouwd met cliënten, vrijwilligers en bestuur van de
voedselbank.
Vredesweek
De vredesweek 2012 vraagt ook onze aandacht. In
verschillende kerken zal aandacht worden gevraagd voor
het thema ’ Powered by Peace.’ Hiermee willen we een
einde maken aan geweld en onrecht rond het delven van
grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere
grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflict in plaats
van een bron van welvaart en vrede. In 3 kerken is
samenwerking gezocht met de Wereldwinkel, waar
producten worden verkocht die door kleine boeren en
bedrijfjes zijn gemaakt en waarvan de grondstof eerlijk
is. Zo willen wij duidelijk maken dat grondstoffen geen
oorzaak van problemen hoeven te zijn. Tegelijkertijd
kunnen we meehelpen om een betere wereld tot stand
te brengen door hier actief mee bezig te zijn.
Activiteiten
Verder staan op onze agenda, het bezoeken en werven
van mensen voor de avond in de H. Jozefkerk te
Zaandam op 25 september, waar de voedselbanken
centraal staan, de bezinningsdag op 29 september te
Heiloo, waar zal worden gesproken over de slachtoffers
van de financiële crisis. We zijn ons aan het
voorbereiden op het diaconaal weekend, waar in de
kerken zeker aandacht aan zal worden geschonken, de
Advent en haar campagne komt ook weer op ons af en
zal aandacht vragen en krijgen.
Raad van Advies
In Purmerend is de Raad van Advies-Caritas uitgebreid
met twee mensen die hun sporen hebben verdiend in
het maatschappelijk verkeer. We hebben deze mensen
ook dringend nodig, want wekelijks komen er mensen
naar de Caritas die op wat voor wijze dan ook een
beroep op ons doen. We merken dat de financiële crisis
steeds meer mensen treft. In de loop van de jaren
hebben we door een actief beleid naar buiten, een sterk
Caritas profiel ontwikkelt. Maatschappelijke organisaties
en de politiek houden rekening met ons en onderhouden
contacten die intensief te noemen zijn. Zo is er op ons

Schulphulpmaatjes project
In samenwerking met andere geloofsgemeenschappen
te Purmerend zijn we in april 2012 gestart met de
voorbereiding om met het landelijk project
schuldhulpmaatje te gaan werken. Naar het zich laat
aanzien zal in het najaar 2012 of begin 2013 een groep
van mensen zich naar buiten presenteren.
Kerstacties
In 2011 hebben we i.s.m. een tweetal plaatselijke
ondernemers ons bezig gehouden met het verstrekken
van ‘voedselbonnen’ en een kerststol, om zo de
kerstdagen wat aangenamer te maken voor zo’n kleine
150 gezinnen en alleenstaanden. Dit jaar gaan we iets
anders doen, maar we zullen rond de kerst, de geboorte
van onze leidsman ten leven Jezus Christus, een zelfde
aantal mensen (mogelijk zelfs meer), een aangename
verrassing bezorgen. Een teken van hoop en
betrokkenheid.
Voor meer informatie: diaken Jack Noë:

06-51709000.

INTERNATIONALE CARITAS
Noodkreet uit Libanon
Caritas Libanon stuurde een noodkreet de wereld in
over een belegerd Syrisch dorp aan de Libanese grens
dat gevangen zit tussen het Syrische leger en het
rebellenleger. Het christelijke dorp met 12.000 inwoners
is volledig van de buitenwereld afgesloten omdat alle
toegangswegen en bruggen zijn afgesloten.
Onze hulp wordt dringend gevraagd. Voor meer
informatie;
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
of
www.kerkinnood.nl
MOV dagen
Het bisdom Haarlem-Amsterdam hanteert het landelijk
vastgestelde collecterooster. Voor het kerkelijk missieen ontwikkelingswerk zijn twee acties en twee
doelcollecten verplicht en moeten in de parochiële
jaarrekening worden verantwoord. Met deze acties
maken parochies het mogelijk dat de Nederlandse
katholieke kerk bijdraagt aan pastorale, sociale en
economische ontwikkelingsprojecten. Voor 2012 – 2013
zijn de verplichte acties en collecten als volgt:
Wereldmissiemaand
oktober 2012
Adventsactie
2 t/m 23 december 2012
Vastenactie
13 febr. t/m 31 maart 2013
Week Ned.Missionaris
11 t/m 19 mei 2013
Voor meer informatie:
missiesecretariaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Jongerenreis Burundi
Van 15 t/m 30 juli hebben 15 jongeren uit
Heerhugowaard De Noord en 4 Burundees-Nederlandse
jongeren een reis gemaakt naar Burundi. De jongeren
hebben een geweldig enerverende tijd gehad, die hen
veel heeft geleerd over hun plek in de mondiale
samenleving. De reis werd, behalve door het bisdom,
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mede gefinancierd door Dare2Go, die de SBOS-subsidie
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hiervoor
inzette. Als tegenprestatie wordt van de jongeren
verwacht dat ze op ten minste 10 momenten
presentaties en lezingen geven. U kunt hen uitnodigen
via: burundiproject2012@hotmail.com. Ze lopen over
van enthousiasme. Laat u inspireren: deze wereldgasten
hebben een Echt verhaal!

VPSG nieuwsbrief
In de nieuwe Nieuwsbrief van het VPSG wordt informatie
gegeven over de Commissie Samson. Deze onderzoekt
het seksueel misbruik in Rijksinstellingen. Ook wordt
verwezen naar een mededeling van het bisdom
Haarlem-Amsterdam over een bijeenkomst over
seksueel misbruik en de het beleid van het bisdom.
Zie: www.vpsg.nl

Wereldmissiemaand
Wereldmissiemaand staat dit jaar in het teken van
Senegal. De Katholieke Kerk zet zich onder andere in
voor het onderwijs. Andere belangrijke problemen waar
de Kerk zich mee bezig houdt: emigratie,
vrouwenbesnijdenis, situatie van verstoten vrouwen.
Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en
geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort
uw bijdrage op rekeningnummer 1566, Missio
Wereldmissiemaand te Den Haag. Meer informatie vindt
u op: www.missio.nl

Week tegen Eenzaamheid
In de week van 26 september tot en met 5 oktober
wordt aandacht gevraagd voor Eenzaamheid. Een van de
leukste acties is het organiseren van de langste eettafel.
Zie: www.eenzaam.nl
Nieuwsbrief Arme Kant
De Arme Kant/EVA van Nederland geeft in haar nieuwste
nieuwsbrief talloze activiteiten weer in de strijd tegen
armoede. www.armekant-eva.nl
DAK
De koepelorganisatie van Inloophuizen en Diaconale
Centra, het DAK, heeft een nieuwe nieuwsbrief
uitgegeven, met veel informatie over nieuwe
initiatieven. Te verkrijgen via: www.netwerkdak.nl

DIACONAAL NIEUWS
Ken je dit?
Pling! In mijn ooghoek zie ik een mailtje binnenkomen.
Ken je dit? Dat is genoeg om mijn aandacht te krijgen.
Ernst stuurt een mail door van de Beweging van
Barmhartigheid. Zij maken melding van de jaarlijkse
Leerroute in Barmhartigheid: BARMHARTIGHEID
HANDEN EN VOETEN GEVEN. Vluchtig bekijk ik de folder
over verdieping en toerusting en klik de mail weg. In de
daarop volgende weken krijg ik het niet uit mijn hoofd.
Er is dus een
Beweging van Barmhartigheid in
Nederland. die beweging van barmhartigheid is een
beweging van mensen die zich met elkaar verbonden
weten en vanuit barmhartigheid willen leven en werken.
tja, daar wil ik wel meer van weten. U ook? Voor meer
informatie verwijs ik u naar:
www.barmhartigheid.nl
Anita Witte

BOEKPRESENTATIE OVER DE CARITAS
Op woensdagmiddag 17 oktober presenteert het
Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk het nieuwste
boek van dr. Erik Sengers, coördinator van de Dienst
Diocesane Caritas, getiteld; Caritas. Naastenliefde en
liefdadigheid in de diaconia van de kerk.
De zorg en aandacht voor mensen in moeilijke
levenssituaties is een van de centrale opdrachten van de
christelijke kerken. De maatschappelijke en kerkelijke
situatie waarin dat gebeurt is sinds enkele jaren
dusdanig veranderd, dat er nieuwe accenten gezet
moeten worden: de kerk is kleiner geworden, de
maatschappij harder. De vraag die in dit boek
beantwoord wordt is hoe in dit spanningsveld de
kerkelijke naastenliefde, de ‘zorg voor de naaste’ vorm
dient te krijgen. Ook is het de vraag welk woord, welke
spiritualiteit daaraan ten grondslag dient te liggen.
Uitgeverij Eburon, Delft ISBN 978 90 5972 681 9
www.eburon.nl.De middag begint om 14.00 uur en vindt
plaats in de Tiltenberg. U kunt zich aanmelden
esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Alliantiedagen
De Sociale Alliantie organiseert een aantal alliantiedagen
tegen de steeds meer stijgende armoede in Nederland.
In Amsterdam wordt een dag georganiseerd op vrijdag
26 oktober in Amsterdam Zuidoost.
Voor meer informatie: info@stichtingclip.nl
Diaconie en Parochie
Van Diaconie en Parochie is een nieuw nummer
verschenen. Onderwerpen zijn onder andere:
“ een inkijk in de discussie over het woord Diaconie”,
een interview met Jan Maassen, coördinator Caritas van
het bisdom Rotterdam. Verder een aantal verslagen van
diaconale projecten.
Voor bestellingen: administratie@rkdiaconie.nl

COLOFON
De Nieuwsbrief Caritas voor de PCI besturen en diaconaal
betrokken mensen in het bisdom Haarlem-Amsterdam
verschijnt een aantal malen per jaar. De redactie wordt
gevoerd door de Dienst Diocesane Caritas. De bedoeling van de
nieuwsbrief is het om de PCI-besturen en de diaconale
werkgroepen te informeren over plaatselijke, regionale,
landelijke en internationale initiatieven in het bisdom Haarlem
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. 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@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Ook als u zich wilt
abonneren.

Schuldhulpverlening
Gemeenten gaan strenger selecteren bij de
schuldhulpverlening. Mensen met problemen bij wie het
geen zin heeft om hen schuldenvrij te maken, worden
eerst naar een maatschappelijk werker of psycholoog
gestuurd. Aldus een bericht in de Volkskrant.
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