Bisdom Haarlem - Amsterdam

Diocesane Dienst Caritas

NIEUWSBRIEF CARITAS november 2013
Stichting. U weet wel van voorstellingen als Job en
Lazarus. De Stichting wordt gesteund door veel fondsen.
Maar reiskostenvergoedingen van de medewerkers
zitten daar niet bij. Dat moeten zij uit eigen zak betalen.
Medewerkers die al op of onder het minimum zitten! De
PCI’s uit ons bisdom hebben een bedrag van €7000,bijgedragen in dat fonds. Mede daardoor heeft u de
nieuwe voorstelling, De Omdenkers, mogelijk gemaakt.
U vindt de aankondiging verderop in de nieuwsbrief.

DIOCESANE CARITAS
OPROEP TOT GEBED EN HULP
De
bisschoppen
van
Nederland
ondersteunen Paus Franciscus in zijn
oproep om de slachtoffers van de ramp in
de Filipijnen te helpen met gebed en
hulp. Bisschop Punt doet het dringende
verzoek om in de kerken een collecte te
houden voor Kerk in Nood rekening
nummer 22.71.75.484 t.n.v. Kerk in Nood
o.v.v. 'noodhulp Filipijnen'. Daarnaast
kunt u altijd Caritas Filipijnen steunen.
Dat doet u via Caritas Internationalis, in
Nederland
vertegenwoordigd
door
Cordaid. U kunt daarbij gebruik maken
van het algemeen noodnummer 555.

KENNISMAKEN MET DE CARITAS
Een avond speciaal voor nieuwe leden van Parochiële
Caritas Instellingen en zittende leden die hun kennis
willen opfrissen. Een introductie in het Caritaswerk, de
spelregels en het spel en met elkaar! Op dinsdagavond
28 januari 2014 in het Diocesaan Missionair Centrum,
Hoogeweg 65 te Heiloo. U kunt zich aanmelden op:
esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
uiterlijk vóór 21 januari 2014.

Mgr. Dr. Jan Hendriks vicaris-generaal van de Caritas
Mgr. Jan Hendriks is door bisschop Punt benoemd tot de
nieuwe vicaris-generaal van de Caritas. Daarmee neemt
hij de functie over van Mgr. De Groot. De Caritas in het
bisdom zal voortaan door hem geleid, gestimuleerd en
ondersteund worden.

INSPIREREN EN UITDAGEN OP DE DAG VAN DE CARITAS
DIOCESANE DAG
VOOR DE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLINGEN
Op zaterdag 22 februari 2014 zijn de Parochiële Caritas
Instellingen van harte uitgenodigd voor de Diocesane
Dag voor de PCI’s. Op deze dag geeft de Diocesane
Commissie voor de Caritas tekst en uitleg over haar
activiteiten en die van de Diocesane Dienst Caritas.
Tevens zullen de plannen voor de komende drie jaren
worden gepresenteerd. Het zal voor Mgr. Jan Hendriks
de eerste bijeenkomst zijn als vicaris-generaal van de
caritas.

De DAG van de CARITAS wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 29 maart in het Diocesaan Missionair Centrum
te Heiloo. De toekomst staat centraal en….jongeren!
Met inspirerende en uitdagende projecten en mensen.
Het wordt een bijzondere dag. U kunt deze datum alvast
in uw agenda noteren.
OPBRENGST ACTIE MOBILITEITSFONDS JOSEPH
WRESINSKI CULTUUR STICHTING: €7000,Verleden jaar werd uw steun gevraagd voor het
Mobiliteitsfonds van de Joseph Wresinski Cultuur
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REGIONALE CARITAS
Regio Haarlem e.o.
Actie voor Gevangenispastoraat
Het Diaconale Weekend in Haarlem heeft in het teken
gestaan van het Gevangenispastoraat. Pastor John
Gillissen, aalmoezenier van de ‘Koepelgevangenis’ te
Haarlem is te gast geweest bij verschillende vieringen. In
die vieringen heeft hij gewezen op de noodzaak om
contact te blijven houden met mensen die gevangen
zitten. Dit kan via gespreksgroepen. Daarnaast is er
gecollecteerd voor een klein fonds waaruit allerlei zaken
worden betaald waar in de gevangenis geen geld voor is,
zoals telefoonkaarten.
Voor meer informatie diaken André Weijers:
a.weijers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Regio Aalsmeer-Uithoorn
Steun Voedselbank
Voedselbank Aalsmeer en ecoloog Franke van der Laan
verkennen momenteel een initiatief voor een kwekerij
die biologische groente gaat telen voor de Voedselbank.
Het is de bedoeling om de kas volgend voorjaar in bedrijf
te hebben. Ecoloog Franke van der Laan is actief bij veel
initiatieven op het gebied van duurzaamheid en
biologische landbouw in Noord Holland. Het idee biedt
in veel opzichten toegevoegde waarde. Niet alleen
gezond eten voor de cliënten van de Voedselbank, maar
een leegstaande kas kan zo bijvoorbeeld een nuttige
functie krijgen. Vrijwilligers kunnen meehelpen en nog
belangrijker is, dat dit ook geldt voor de cliënten, die zo
zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan hun pakket.
Voor de gemeente kan het ook interessant zijn om zo
mensen met een uitkering zinvolle dagbesteding te
bieden of te helpen re-integreren. Om het geheel, ook
financieel, voor elkaar te krijgen is een ingewikkeld
proces. Maar intussen is een eerste stap gezet: er zijn
twee aanbieders van kassen waar momenteel
gesprekken mee worden gevoerd. Voor meer informatie:
mw. A. Blonk: stjangeboorte@hotmail.com
Regio Haarlemmermeer
Gevangenispastoraat
Diaconieweekend 9 en 10 november met gastpredikant
justitiepastor Jan Lange. Voor het diaconieweekend van
dit jaar staat van de 7 werken van barmhartigheid
“gevangenen bezoeken” centraal. Vanouds is het omzien
naar gevangenen een belangrijk werk voor christenen.
De meesten van ons zullen dit nooit gedaan hebben.
Gelukkig zijn er vanuit onze kerken pastores, die dit
dagelijks doen. Emeritus pastoraal werker Jan Lange uit
nieuw Vennep is een van hen. Op een spekgladde dag
afgelopen winter heeft hij heel boeiend verteld over zijn
werk in de gevangenis van Alphen aan de Rijn. Hij gaf
daarbij veel stof tot nadenken, bijvoorbeeld door te
beginnen met een vraag: “Hoe kom je in de
gevangenis?” In het jaarlijkse diaconieweekend zal hij
mee voorgaan in de vieringen en de overweging houden.
Voor
meer
informatie:
Leo
Mesman
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

Beverwijk/Heemskerk
RDC
Het Regionaal Diaconaal Centrum (RDC) in Beverwijk en
Heemskerk heeft een collecte georganiseerd voor het
project Schuldhulpmaatje. Op 17 november doen zij mee
met DiaconAction. Zij gaan een gezellige middag
organiseren voor de Hartekampbewoners in Beverwijk.
Dit gebeurt samen met jongeren van de St. Eloy parochie
uit Beverwijk, jongeren van de H. Laurentius en Maria
parochie uit Heemskerk en jongeren die een stage doen
bij het Kennemerland College uit Heemskerk en
Beverwijk. In totaal doen 45 jongeren mee. Zij hebben 3
dagen van voorbereiding, en een evaluatiedag. Voor
meer informatie: t.tiddens@live.nl
Regio Hale
PCI Limmen zoekt publiciteit
De collecte van het Diaconaal Weekend in de parochie
van Limmen is bestemd voor de PCI. In een
nieuwsbericht laten zij het volgende weten:
“Armoede in 2012, bijna niet voor te stellen. Maar in
deze tijd van crisis komt dit echt voor, ook in Limmen.
Alles is duurder geworden. Prijzen worden verhoogd,
lonen stijgen nauwelijks mee. Kosten aan gemeentelijke
belastingen en vooral de dagelijkse boodschappen zijn
flink gestegen. Alleenstaande moeders, ouderen, zo kent
u vast wel mensen in uw omgeving die als voorbeeld
dienen.” Dankzij uw steun in de afgelopen jaren heeft de
PCI al iets kunnen beteken voor een aantal inwoners van
Limmen.

Regio Haarlemmermeer
Dienstencollecte
Tijdens het Diaconale Weekend in de kerk in Hoofddorp
is er een Diensten collecte gehouden tijdens de viering.
In plaats van geld of goederen werden er diensten en
uren gevraagd. Zo werd er hulp gevraagd bij het
schenken van de koffie, maar ook voor uren voor het
missiewerk in de parochie. Voor een overzicht en meer
informatie Leo Mesman
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl
Regio Purmerend
Broccoli voor de Voedselbank
In een artikel in het Noord Hollands Dagblad van
woensdag 30 oktober staat een verslag over twee
landbouwers in de Schermer. Zij hebben het initiatief
genomen het zogenaamd b-kwaliteit voedsel te
schenken aan de voedselbanken van Alkmaar,
Purmerend en Hoorn. Dit solidariteitsverbond is ook een
verbond tussen platteland (gemeenten en parochies) en

Regio Hale
Kerstpakkettenactie PCI
In de Regio Hale organiseren de PCI’s een
kerstpakkettenactie. Dit initiatief is een aantal jaren
geleden ontstaan vanuit een spontane actie van enkele
parochianen. De PCI’s hebben de actie ondersteund en
hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om
het verder te organiseren. Voor meer informatie:
pastorie.corneliusparochie@hetnet.nl
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de stad. Het initiatief kwam tot stand na bemiddeling en
medewerking van de Raad van Kerken Schermer, waarbij
de caritas van de regio Polderland (lees Purmerend) de
verbindende factor is geweest. Diaconie/caritas laat zich
zo zien als inspirerend en oecumenisch. Voor meer
informatie: diaken Jack Noë;
jnm.noe@quicknet.nl

werd. Het onderzoek is uitgevoerd door de
hulporganisatie Kerk in Actie, in opdracht van twaalf
Nederlandse
kerkgenootschappen
en
kerkelijke
koepelorganisaties. Diaconale afdelingen van ruim
duizend plaatselijke kerken verstrekten informatie over
hoeveel armoedehulp zij geven en op welke manier.
Alleenstaande ouders
Het totaal aantal hulpvragen bij de kerken steeg tussen
2009 en 2012 met ruim 15 procent tot bijna 40.000.
Vooral bij Rooms Katholieke parochies is de vraag naar
hulp groot. Het aantal hulpverzoeken steeg er in drie jaar
tijd met vijftig procent.
Ongeveer acht op de tien hulpverzoeken worden
gehonoreerd. Degenen die het vaakst om hulp
aankloppen zijn mensen zonder betaald werk en
alleenstaande ouders met kinderen. Dit zijn al jaren de
groepen met de meeste financiële problemen. Maar in
de afgelopen drie jaar zijn er twee andere groepen met
geldzorgen bijgekomen: mensen met een restschuld van
een hypotheek en de zelfstandigen met een kleine
onderneming. Kerken komen armoede vaak op het spoor
doordat gemeenteleden of pastores het in de praktijk
tegenkomen. Ook zijn de meeste kerken betrokken bij
een voedselbank. Omgekeerd komt het voor dat mensen
voor hulp aankloppen bij een gemeentelijke instantie en
vervolgens naar de kerk worden doorverwezen. Maar de
meeste hulpvragers komen volgens de onderzoekers via
via bij de kerk terecht - wie in nood zit gaat rondvragen.

Regio Amsterdam Oost
Nieuwe diaconiefolder
De werkgroep Diaconie Diemen/PCI heeft een nieuwe
folder uitgebracht. In de folder wordt verslag gedaan van
haar activiteiten en wordt het adres van de werkgroep
vermeld. De voorkant is een ontwerp van zr. Ludwina
Foolen. Voor meer informatie:
secretariaat@sintpetrusbanden.nl

Ontoegankelijk
Het totaalbedrag aan financiële hulp door kerken was in
2012 nagenoeg gelijk aan dat van 2009. Maar door
samenvoeging en opheffing van lokale organisaties is het
kerkelijke vangnet in Nederland kleiner geworden. Het
gevolg is dat minder kerken gemiddeld meer financiële
hulp bieden. Kerkelijke hulpverleners merken in de
praktijk dat de overheid het mensen niet makkelijk
maakt om uit de schulden te raken of te blijven. Alleen
wie lange en ingewikkelde formulieren foutloos per
computer kan invullen, krijgt een uitkering. Zo niet, dan
blijven uitkeringen uit, volgen er boetes, en staan er al
snel mannen voor de deur om huisraad op te eisen of
zelfs het huis. Bijna alle diaconale medewerkers van
kerken klagen dat de digitalisering van de hulpverlening
het probleem van armoede vooral groter maakt.
Zie: www.kerkinactie.nl/armoedonderzoek
Het rapport is ook te bestellen bij de dienst zolang de
voorraad strekt

DIACONAAL NIEUWS
ARMOEDERAPPORT 2013

EEN NIEUWE GROEP ARMEN KLOPT AAN DE DEUR VAN
DE KERK VOOR FINANCIËLE HULP:
KLEINE ZELFSTANDIGEN KOMEN MET STIP NIEUW
BINNEN IN DE LIJST VAN HULPVRAGERS BIJ
DIACONIEËN.

ALS HET OM DE CENTEN GAAT…….EEN MUST VOOR
PCI’s
Het Diaconaal Steunpunt te Zwolle, een samenwerking
tussen verschillende kleinere protestantse kerken, heeft
een uitstekende brochure uitgegeven over het steunen
van mensen met financiële problemen. Het is een
praktische gids, met allerlei concrete suggesties. Hoe pak
je een gesprek over geld aan? Hoe help je en wanneer
niet? Geef je geld of niet? En wat doe je als iemand niet
geholpen wil worden? Een brochure die een must is voor
iedere PCI. De brochure is te bestellen via
www.diaconaalsteunpunt.nl

Steeds meer Nederlanders doen een beroep op de kerk
omdat zij financiële problemen hebben. In 2012 werd
iedere dag meer dan honderd keer aangeklopt bij
kerken. Die hebben dat jaar voor bijna 30 miljoen euro
aan financiële hulp gegeven. Daarnaast hebben de
kerken voor omgerekend 53 miljoen euro aan
vrijwilligerswerk geleverd om armoedeproblemen op te
lossen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Armoede in
Nederland' dat op donderdag 31 oktober gepresenteerd
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NIEUWSBRIEF ARME KANT VAN NEDERLAND/EVA
De Nieuwsbrief van oktober besteedt ook aandacht aan
het Armoederapport. Met verder onderwerpen over:
Eerlijk zullen we alles delen - symposium op 30
november 2013, Emancipatie Studiefonds, Congres
'Kracht - Economisch zelfstandig' op 22 november, de
kerken en de economische crisis, de Ariënsprijs 2013
voor inloophuis De Herberg, Quiet 500 over de 500
armste mensen in Nederland, de nieuwe website van de
Stichting Leergeld, en Koopkrachtverlies chronisch
zieken veel groter dan gemiddeld. Te verkrijgen via:
www.armekant-eva.nl/publicaties/nieuwsbrief201310.html
DE OMDENKERS,
De nieuwe voorstelling van de Joseph Wresinski
Cultuur Stichting
Na de succesvolle voorstellingen 'Lazarus?',’ Maria,
moeder van altijddurende bijstand’ en ‘Met het oog op
de Toekomst’, die veelvuldig zijn gespeeld in ons bisdom,
presenteert de Joseph Wresinski Cultuur Stichting haar
nieuwe voorstelling ‘De Omdenkers’. ‘De Omdenkers’ is
een muzikale voorstelling met humor over spookburgers
met een stoutmoedig plan. Spookburgers zijn
Nederlandse mensen van wie het leven ‘tegen een
boom’ is gereden. Door teveel aan tegenslag getroffen,
hebben zij hun woning moeten verlaten en hun laatste
toevlucht gezocht op een camping. Daar wonen zij,
zonder te zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis
Administratie. Hierdoor kunnen zij niet deelnemen aan
het arbeidsproces, geen uitkering aanvragen, zich niet
verzekeren en geen legitimatiebewijs aanvragen indien
dit verlopen is of zoekgeraakt. Spookburgers bestaan. Ze
leven, ademen en hebben lief. Tegelijkertijd bestaan zij
niet. Althans niet op papier, niet digitaal. Zoals één van
hen zegt: “Ik voel me als een vluchteling in eigen land”.
‘De Omdenkers’ laat het gevecht zien van mensen die
leven aan de rafelrand van onze samenleving, en die op
zoek zijn naar eerherstel, naar insluiting i.p.v. uitsluiting.
Hoewel nog redelijk onbekend, leven in Nederland veel
meer mensen dan gedacht als spookburger. Een aantal
dat als gevolg van de huidige tijd almaar toeneemt.
‘De Omdenkers’ wordt door heel het land gespeeld en
georganiseerd met de kerken, bij voorkeur in
oecumenisch verband. Wij hopen dat deze initiatieven in
het bisdom Haarlem navolging mogen krijgen. Wilt u dat
de voorstelling in uw regio wordt opgevoerd? Voor
contact met de Joseph Wresinski Cultuur Stichting kunt
U zich richten tot de regisseur, Laurens Umans:
laurensumans@zonnet.nl

OPVANG VOOR JONGE VROUWEN
Hadassa hoeve biedt een unieke woonplek aan jonge
vrouwen tussen de 16 en 23 jaar, die niet in staat zijn
zelfstandig te functioneren. Dit als gevolg van
bijvoorbeeld een turbulente jeugd of een sociale
beperking. Hadassa helpt deze jonge vrouwen hun leven
op de rails te krijgen en een zelfstandig leven op te
bouwen. Hadassa hoeve is gevestigd in een volledig
gerenoveerde boerderij in het buurtschap Ane, bij
Hardenberg. We werken met een eigen uniek concept
voor de begeleiding en opvang op de hoeve.
In vier fases – leunen – leven – leren – loslaten – werken
we samen met de jonge vrouwen aan herstel van
zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De landelijke
omgeving zorgt voor rust en ontspanning, terwijl de
bedrijvigheid in en om de hoeve allerlei bezigheden
biedt om talenten (weer) te ontdekken en te gebruiken.
Interesse? Kijk op: www.hadassahoeve.nl
ACTIES VOOR VOEDELSBANKEN
In verschillende regio’s worden er acties gehouden voor
de lokale voedselbanken. Zo doet de Voedselbank
Alkmaar een dringende oproep aan onder andere
parochies voor het inzamelen van voedsel wat lang
houdbaar en makkelijk te bewaren is. Zij geven als
voorbeeld: rijst, pasta, pakken koffie, olie, en andere niet
bederfelijke waar. Deze acties zijn nodig omdat steeds
minder voedsel binnen komt via de groothandel en
fabrikanten. Ook zij bezuinigen. In steeds meer kerken
wordt er achterin het gebouw voedsel verzameld na
afloop van de viering. Wilt u deze actie ondersteunen,
neem dan contact op met uw lokale Voedselbank. Zij en
hun klanten zullen er blij mee zijn.

COLOFON
De Caritas Nieuwsbrief voor de PCI besturen en
diaconaal betrokken mensen in het bisdom HaarlemAmsterdam verschijnt vier maal per jaar. De redactie
wordt gevoerd door de Dienst Diocesane Caritas. De
digitale versie is beschikbaar op de website van het
bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl Dienst
Diocesane Caritas Postbus 1053, 2001 BB Haarlem, email: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Ook voor
wie zich wil abonneren.
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