DAG VAN DE CARITAS
Bisdom Haarlem- Amsterdam
Zaterdag 1 juni 2013

Heiloo

PAROCHIE & CARITAS!

De Dag van de Caritas: Parochie & Caritas
Het doen van naastenliefde is een activiteit van de
geloofsgemeenschap. Maar de praktijk wijst uit dat het niet
dezelfde aandacht krijgt als gebouwen, vrijwilligers, liturgie en
financiën. De Dag van de Caritas gaat dit jaar over de vraag hoe
je je parochie meekrijgt in de caritas. Over hoe we nu en in de
toekomst Gods Woord ten uitvoer brengen. In de zorg voor
elkaar, voor kwetsbare mensen. Voor hen hebben we veel
harten, woorden en handen nodig. Op deze Caritasdag werken
veel mensen uit de praktijk mee om u te inspireren en tips te
geven om uw diaconale inzet te verbreden. Daarnaast kunt u
weer genieten van de ontmoeting met elkaar en de goede
verzorging op een prachtige plek.
Expositie Paul van den Bergh
Paul van den Bergh exposeert met zijn verzameling schilderijen
geïnspireerd door de Zeven Werken van Barmhartigheid.
Onderwerpen van de workshops
1. De Gastvrije parochie
Ellen Hogema, auteur van Diaconie in Tien Woorden&
coördinator van het KMA Solidair Groningen & Drenthe
2. Actief met Jongeren, M25
Kristel van der Loo, projectmedewerkster
Jongeren&Diaconie, bisdom ’s Hertogenbosch.
3. Activering van de parochie via de MOV
Evert Veldman, missie bisdom Haarlem-Amsterdam
4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Tom van Meijgaarden, WMO Raad Uithoorn
5. Fusie tussen PCI’s
Ina van de Bunt-Koster diaconaal werker bisdom Utrecht

Kennismaken met…..
Een nieuw programmaonderdeel is het kennismaken met een
aantal inspirerende initiatieven in de parochies. Na afloop van de
workshops kunt u plaats nemen aan één van de zes tafels in de
grote zaal. Aan uw tafel neemt plaats één van de presentatoren
van de initiatieven. In tien minuten vertelt hij/zij iets over de
activiteit. Op deze manier maakt u in drie kwartier kennis met
zes leuke en bijzondere initiatieven in parochies.
 Kerk en Minima in Texel
 De Raad van Advies uit Purmerend
 Het Schuldhulpmaatjesproject in Heerhugowaard
 De Gideonsbende uit Amstelveen
 De zorg voor Asielzoekers in Hoofddorp
 Breien voor de caritas in Haarlem-Noord

Programma
Vanaf 09.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur

Welkom en inleiding door Erik Sengers
& Eric Fennis Caritas en Parochie

10.30 uur
11.15 uur
11.30 uur
12.15 uur
13.00 uur
13.45 uur

1e ronde workshops
Koffie en thee
2e ronde workshops
Kennismaken met….
Lunch
Afsluiting

Na de afsluiting kunt u desgewenst deelnemen aan een
rondleiding over het terrein van het bedevaartsoord Onze Lieve
Vrouw ter Nood.

Praktische gegevens
Plaats

Missionair Diocesaan Centrum
OLV ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo

Telefoon 1 juni

06-51285955 (Anita Witte)

Routeplanning

zie: www.olvternood.nl

Parkeren

Op parkeerterrein Bedevaartsoord.

Kosten

Geen.

Lunch

Wilt u zelf een lunchpakket meenemen?
Soep en een snack, evenals koffie, thee
en melk worden u aangeboden.

Workshops

Er worden vijf workshops gegeven. U
kunt aan twee workshops deelnemen. Bij
binnenkomst kunt u de voorkeur
aangeven.

Aanmelding

Graag ontvangen wij uw opgave door
middel van het bijgaande formulier,
digitaal of per post vóór 25 mei.

Dienst Diocesane Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam
Postadres
Postbus 1053
2001 BB Haarlem
Email
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Telefoon
023-5112600

