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AL VAST TE NOTEREN….

IN MEMORIAM:
DIAKEN-PASTOR HANS DE JONG

Vrijdagmiddag 15 februari 2013. Jaarlijkse bijeenkomst
van de besturen van de Parochiële Caritas Instellingen
van het Bisdom Haarlem-Amsterdam in het Diocesaan
Missiecentrum te Heiloo. De agenda krijgt u half januari
toegestuurd. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Cursus Penningmeesters PCI’s
Op maandagavond 26 november wordt er een cursus
gegeven vooral bedoeld voor de penningmeesters van
de PCI’s. Aan bod komen de financiële administratie en
beleggingsvoorschriften voor de Caritas Instelling.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het werven
van fondsen voor de Caritas.
Opgeven via: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

REGIONALE CARITAS
Regio Zaanstreek
Voedselbank
Levendige bijeenkomst over Parochie & Voedselbank in
Zaandam. Hoe gaan parochies om met steun aan de
voedselbanken, een van de grootste bondgenoten in de
caritas? En hoe staat de voedselbank ervoor in deze tijd
van financieel –economische crisis? Op 25 september j.l.
gingen de Voedselbank Zaanstreek en de PCI’s en
parochiebesturen uit het dekenaat Haarlem met elkaar
in gesprek. Ervaringen werden gedeeld en ideeën voor
acties en projecten werden opgedaan. Deze avond vond
plaats op initiatief van een aantal regiopastores voor
diaconie. Zij ondernemen actie om de Caritas binnen en
buiten de kerk meer gezicht te geven in samenwerking
met bondgenoten. Voor verslag en meer informatie:
awitte@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Diaken Hans de Jong was pastor van de parochies in
Anna Paulowna en Breezand en regio-pastor voor de
diaconie in de regio’s Den Helder en Schagen. We zagen
hem aan het werk als een onvermoeibare ambassadeur
van de kerkelijke zorg aan mensen die het minder
hebben. Gevraagd en ongevraagd bracht hij het
diaconale aspect van onze geloofsgemeenschappen ter
sprake en zette zich in voor daadwerkelijke hulp. Als
pastor wist hij goed hoe hij aandacht kon krijgen voor
zijn zaak en inspireerde hij vele parochianen, parochiële
caritasbestuurders en collega’s. Zo heeft hij velen
wegwijs gemaakt in de praktijk van de naasteliefde, de
caritas. Hij liet zien hoe belangrijk het is om de zorg
voor elkaar in de liturgie te laten klinken. En hij wees op
het belang van informatie en cursussen en voor
vrijwilligers.
Een van zijn laatste projecten was het opzetten van een
oecumenisch Inloophuis De Sluis in Anna Paulowna.
Hans de Jong, diaken van het bisdom Haarlem –
Amsterdam overleed op 16 oktober jongstleden op 62
jarige leeftijd. Wij herinneren hem als een ambassadeur
van omzien naar elkaar in zijn parochies, het dekenaat
en het bisdom. En als een betrokken collega en
inspirator voor de Caritas.
Anita Witte

Regio Noordkop
Theaterstuk Pater Damiaan
Onder grote belangstelling speelde op 14 september jl.
de acteur Jo Decaluwe over het leven, werk en geloof
van pater Damiaan. De acteur gaf op indrukwekkende
wijze het leven van Pater Damiaan weer. Het stuk is
inspirerend voor iedereen, voor jong en oud. Een
aanrader voor PCI’s en MOV’s in de regio. Voor
boekingen: www.jodecaluwe.be. Het theaterstuk
speelde in de kerk van Breezand. Meer informatie:
a.witte@bidomhaarlem-amsterdam.nl
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Regio Waterkant
Poolse kerkvieringen in Spanbroek
Door het enthousiasme van de vele Poolse
kerkbezoekers in Spanbroek organiseert de werkgroep
PCI van de Bonifatiusparochie wederom in het
komende winterseizoen van oktober tot en met april
iedere maand een POOLSE VIERING. De voorganger is de
Poolse priester Krysztof Obiedzinski. Alle Poolse mensen
zijn welkom maar ook de parochianen en andere
belangstellenden. Na afloop is er nog een gezellig
samenzijn met koffie en thee. Voor meer informatie over
dit initiatief van de PCI tel.: 0226-351691 of 0226353019

Ferdinand Hilleveld neemt de Vergulde Kwast in
ontvangst van Frits Rohling

DIACONAAL NIEUWS
Diaconie in Tien Woorden
De brochure 'Diaconie in 10 woorden' laat zien uit welk
gelovig perspectief en persoonlijke competenties het
diaconale werk bestaat. De brochure is uitgegeven door
STVA en geschreven door Ellen Hogema, coördinator van
Stichting Solidair Groningen & Drenthe. U kunt de
brochure bestellen door € 2,95 over te maken op
rekeningnummer 59.65.005 t.n.v. STVA in Zeist. Vergeet
niet duidelijk uw naam en adres er bij te vermelden. U
kunt ook een mail sturen naar m.jongerius@hetnet.nl

Regio Waterkant
Werkbezoek PCI’s
aan Voedselbank West-Friesland
Indrukwekkend was het zien van zo’n tweehonderd goed
gevulde kratten voor de klanten van de Voedselbank in
Hoorn e.o. Indringend ook omdat achter elke mand
zorgen, verdriet én de vreugde over dit broodnodige
geschenk schuilt. De voedselbank geeft gestalte aan één
van de bekendste werken van barmhartigheid: de
hongerige voeden. De PCI’s uit de regio De Waterkant
waren op werkbezoek bij de voedselbank. Na de
rondleiding werd besproken op welke manieren de PCI’s
uit de regio het werk van de voedselbank kan
ondersteunen. En andersom, hoe de mensen van de
voedselbank de parochianen kunnen informeren over dit
werk van naastenliefde. Voor meer informatie over dit
initiatief: 0226-351691 of 0226-353019.

CARITAS
Is de titel van een nieuw boekje, geschreven door dr.Erik
Sengers, coördinator van de Dienst Diocesane Caritas. In
dit boekje gaat hij in op het woord Caritas, haar
geschiedenis en huidige betekenis. Hij geeft ook een
schets van de organisatie en maatschappelijke positie
van de Kerk en Caritas in de huidige samenleving. Het
boekje is voor € 20 ex verzendkosten te bestellen via:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
‘ Eerlijk duurt het langst’

Regio Haarlem
Actie De Vergulde Kwast
Binnen het Interregionaal Overleg PCI’s (IROP) Haarlem
Kust, Centrum/ Oost en Delta Zuid is afgesproken dat de
afzonderlijke PCI’s om beurten een hoognodig karwei
gaan klaren bij een gezin of een alleenstaande waar dit
om financiële en/of andere redenen anders niet mogelijk
zou zijn. Ferdinand Hilleveld van de PCI van de parochie
H. Pastoor van Ars mocht tijdens het overleg op 24 april
jl. een estafette stokje in de vorm van een vergulde
kwast
overnemen
van
vrijwilligers
van
de
Groenmarktkerk, die in het najaar 2011 een tuin
winterklaar hadden gemaakt.
Ferdinand Hilleveld en Co Heemskerk hebben medio
mei jl. samen met andere vrijwilligers een tuinhuisje in
elkaar gezet voor een alleenstaande moeder met vijf
kinderen. Dit project was aangedragen door Serve the
City Haarlem, een christelijke vrijwilligersbeweging.
Serve the City wil aan mensen laten zien dat je met een
klein gebaar een grote impact op je medemens kunt
hebben. In 2005 is Serve the City gestart in Brussel en
heeft zich verspreid naar andere wereldsteden in
Europa, Afrika en Amerika. Door hieraan medewerking
te verlenen was de PCI van de parochie H. Pastoor van
Ars deze keer als charitatieve instelling op andere wijze
actief.

Een symposium over de zoektocht naar een
rechtvaardige economie als reactie op de financiële en
economische crisis. Datum en plaats: donderdag 29
november in de Bergkerk in Amersfoort. Georganiseerd
door Justitia et Pax, het Disk en de Konferentie
Nederlandse Religieuzen. Aanmelding via cmbr@knr.nl
073 – 6921321

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 HaarlemAmsterdam 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.
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