UITNODIGING
Diaconale excursie ActiefTalent Purmerend, met nagesprek
Voor mensen betrokken bij de caritas
Beste mensen,
Van harte nodigen wij u uit voor een excursie naar ActiefTalent Purmerend op woensdag avond
10 september 2014. U maakt kennis met een organisatie die werkt met mensen die als gevolg van
hun verslavingsachtergrond aan de rand van de maatschappij zijn komen te staan. Zij hebben er
recht op om (weer) mee te doen. Deze mensen kunnen door een actieve levensstijl hun herstel
bevorderen en daardoor met succes en tevredenheid meedoen in die maatschappij.
De medewerkers van de ActiefTalent staan dicht bij een groep mensen in nood die wij doorgaans
niet leren kennen maar die wel steeds meer aan de poorten van onze kerk kloppen. Wie zijn die
mensen, en wat kunnen wij als geloofsgemeenschappen voor elkaar betekenen?
Programma
Birgitt de Bruijn, coördinator van de locatie Purmerend leidt ons rond op de werkplekken in de loods
waar ActiefTalent gehuisvest is. Zij verteld, samen met enkele deelnemers, hoe zij werken. Waarom
zij dat zó doen en wat dat voor hen betekent. Daarna gaan we in gesprek onder leiding van diaken
Jack Noë, pastor in Purmerend. Diaken Noë is vanuit de parochie Purmerend wekelijks bij
ActiefTalent te vinden. Hij verteld wat deze verbondenheid voor de caritas van de parochie
betekent.
Vele parochies steunen het werk van stichtingen en organisaties die opkomen voor mensen die
buitengesloten zijn. Hoe? Dat varieert . De verschillende ervaringen gaan we met elkaar uitwisselen.
De ervaring leert dat daar de beste ideeën uit voortkomen. We zien u graag op:

Woensdagavond 10 september 2014
19.00 uur:
Inloop Stichting ActiefTalent, Kwadijkerkoogweg 12
1442 LA Purmerend. (Parkeerruimte op‐ en rondom terrein)
19.30 uur:
Rondleiding, verhaal en gesprek
21.15 of 21.45 uur: Sluiting
Wij zijn bijzonder blij met de gastvrijheid en medewerking van de mensen van ActiefTalent.
Purmerend. In verband met de koffie zou het prettig zijn om te weten hoeveel mensen er komen.
Graag vóór 1 september uw aanmelding per e‐mail naar:
awitte@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl. Ook voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Anita Witte
van de dienst Caritas van het Bisdom van Haarlem‐Amsterdam via telefoonnummer 023‐5112600.
Wees welkom!
Met vriendelijke groet,
Diaken Jack Noë , regio pastor diaconie Purmerend en
Anita Witte, diaconaal werker Bisdom Haarlem ‐ Amsterdam

Over ActiefTalent
Sinds de oprichting in 2004 begeleidt Stichting ActiefTalent mensen met een verslavingsachtergrond.
Mensen die door gebruik van drank of drugs in de problemen zijn gekomen. In Alkmaar, Beverwijk,
Haarlem, Den Helder, Hoorn, Purmerend en Zaandam bieden zij Arbeidsre‐integratie, Sociale
Activering en Dagbesteding waardoor mensen in beweging komen. ActiefTalent werkt nauw samen
met Brijder Verslavingszorg, GGZ‐instellingen, Begeleid Wonen en gemeentes. Bij ActiefTalent kiest
de deelnemer voor een actieve rol op weg naar participatie en volwaardig burgerschap. Meer
informatie vindt u op: www.actieftalent.nl Adres: Kwadijkerkoogweg 12 1442 LA Purmerend.
Halte/station: Purmerend Overwhere

