Bisdom Haarlem - Amsterdam

Diocesane Dienst Caritas

NIEUWSBRIEF CARITAS maart 2014
Verslag van de nieuwe PCI bestuurders
Op dinsdagavond 28 januari was er een bijeenkomst
voor nieuw benoemde bestuursleden van PCI’s in het
DMC te Heiloo. Het doel van deze avond was om nieuwe
bestuursleden te introduceren in het caritaswerk en het
Algemeen Reglement voor de Caritas. Na een inleiding
van Erik Sengers ontstonden er boeiende gesprekken.
Wat is nu precies de relatie met de parochie en het
parochiebestuur? Waar is armoede en hoe help je
mensen het beste? En waar liggen de grenzen van je
hulp? Hoe organiseer je een thema-avond voor een
bezoekgroep over rouw? Op het eind van de avond sprak
mgr. Jan Hendriks een bemoedigend woord. Ook voor
oktober wordt een nieuwe avond georganiseerd voor
nieuwe bestuursleden.

DIOCESANE CARITAS
PAROCHIE VAN HET JAAR
De geloofsgemeenschap van de Sint-Nicolaas in
Purmerend is op 25 januari tijdens de Landelijke
Parochiedag in Hilversum uitgeroepen tot Parochie van
het Jaar. Hulpbisschop Jan Hendriks van HaarlemAmsterdam overhandigde aan het einde van de door
omroep RKK georganiseerde Parochiedag aan drie
vertegenwoordigers van de Nicolaaskerk in Purmerend
het bronzen Christoffelbeeld, de prijs die bij de titel
hoort. Er waren naast de winnaar nog twee andere
genomineerden voor de titel: de Sint-Nicolaaskerk in
Amsterdam en het Oecumenisch Diaconaal Verband in
Deventer. De jury koos voor Purmerend vanege de
profetische stem en de naatschappelijke inzet van de
gemeenschap.
Diaken Jack Noë nam de prijs in ontvangst. Hij en de
vertegenwoordigers van de parochie werden
gefeliciteerd door mgr. Jan Hendriks. Op Extranet is een
uitgebreide presentatie te vinden over waarom de
Nicolaas deze prijs heeft gekregen.

Diocesane Bedevaart Rome
In de voorjaarsvakantie van 2015, begin mei,
organiseert het bisdom een bedevaart naar Rome voor
alle parochianen die mee willen. Alhoewel het

definitieve programma nog niet bekend is, zal een
bezoek aan de Paus niet ontbreken! + aan diaconale
initiatieven. Meer informatie zal via de parochies
worden verspreid.
Mgr. Jan Hendriks overhandigt Christoffelbeeld aan
vertegenwoordigers van de parochie in Purmerend.

INSPIREREN EN UITDAGEN OP DE DAG 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 boeiende en uitdagende dag.
U kunt zich voor deze dag aanmelden op:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl Het programma
is ook te vinden op Extranet..

Bezoek bisschoppen nieuw detentiecentrum Schiphol
De hulpbisschoppen De Jong (Roermond) en Hendriks
hebben op vrijdag 7 februari 2014 een pastoraal bezoek
gebracht aan het nieuwe detentiecentrum op Schiphol.
In dit centrum worden onder andere mensen zonder
documenten vastgehouden, mensen die het land
moeten verlaten, mensen die op de luchthaven gepakt
zijn met drugs en andere gevangenen. In totaal is er
plaats voor 850 mensen. Voorafgaand aan het bezoek
vond een gesprek plaats met Amnesty International en
leden van de bezoekersgroepen. Zij wezen met name op
de vaak schrijnende situaties waaronder zij zijn
vastgezet, van mensen die geen strafbaar feit hebben
gepleegd en geen ordelijk proces hebben gehad.
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Diocesane Dag voor PCI besturen
Op zaterdag 22 februari hadden zich zo’n tachtig
bestuurders van PCI’s verzameld in de Willibrordkerk te
Heiloo. Begonnen werd met twee inspirerende
inleidingen over het Schuldhulpmaatjesproject in de
IJmond en over de Nicolaaskerk te Purmerend, gekozen
tot Parochie van het Jaar. Daarna gaf de Diocesane
Commissie voor de Caritas tekst en uitleg over het
Jaarverslag, de financiën en de planning voor 2014 van
de Dienst Diocesane Caritas en de commissie. Ook de
resultaten van de evaluatie van de eerste drie jaar van
de Dienst werd besproken. Mgr. Jan Hendriks sloot de
bijeenkomst met de oproep om de armen naar de armen
te strekken. Het verslag van de bijeenkomst is
binnenkort te verkrijgen op Extranet.

opgezet en zal er de wekelijkse gebedsdienst worden
gehouden. Voor meer informatie: www.santegidio.nl
Regio A’dam Oost
Uitnodiging voor gesprek
Pastor/diaken Han Hartog nodigt mensen uit voor een
goed gesprek. In een folder, laat hij weten wat de kerk
allemaal doet en kan betekenen voor mensen, ook als zij
niet kerkbetrokken zijn. Zo nodigt hij iedereen die daar
behoefte aan heeft uit voor een goed gesprek. Hij hoopt
hiermee ook mensen van buiten de kerkgemeenschap
van dienst te zijn. Tegelijkertijd maakt hij de kerk
daardoor zichtbaar. De folder wordt in eerste instantie
verspreid via het ouderenwerk in Diemen.
Voor meer informatie: diaken.hartog@gmail.com
Regio Hoorn
Diaconale Weekend
In de Martinusgemeenschap is er op de Diaconale
Zondag, de zondag na
St. Nicolaas, tijdens de
kinderdienst een collecte gehouden
voor de
Voedselbank. Er is bijna 250 euro naar de Voedselbank
overgemaakt. En de kinderliturgie en de scholen doen
dit jaar veel aan de vastenviering via de lesstof voor de
scholen, de vastendoosjes worden tijdens de
kinderdienst uitgereikt met een vastenplacemat. In alle
klassen van de twee basisscholen hebben de kinderen
een vastendoosje gemaakt en tijdens de Goede
Vrijdagviering worden de doosjes weer ingeleverd. Op
deze manier werken de scholen en kinderliturgie
groepen werken goed samen.
Voor meer informatie:
rood.trudi@quicknet.nl PCI St. Martinusparochie

REGIONALE CARITAS
Regio A’dam Oud West
Nieuwe PCI
Per 1 januari jl. zijn de Amsterdamse parochies H. Drieeenheid, Maria Magdalena en VVL gefuseerd. De naam
van de nieuw opgerichtte parochie luidt Emmaüs. De
drie voormalige parochies hadden ieder hun eigen PCI.
Reeds lang bestond er een hecht samenwerkingsverband
tussen de drie PCI’s (de regionale PCI). Ook werd er goed
samen gewerkt met de PCI van de Portugees-talige
parochie Nossa Senhora de Fátima. Deze nauwe
samenwerking zal naar ieders verwachting blijven
bestaan. Tevens werd er afscheid genomen van een
aantal oude bestuurders. Deze kregen uit handen van
pastor Igno Osterhaus het Caritasspeldje aangereikt.

Regio Haarlemmermeer
Seniorendag
Een zestal vrijwilligers was actief bij de organisatie van
de senioren dag van de parochie. Dit is een dag van
ontmoeting voor de 65-plussers. Deze dag werd mede
mogelijk gemaakt door de PCI van de parochie
Vijfhuizen. Verder heeft de PCI financiële ondersteuning
verleend rond de kerstdagen voor de Voedselbank en
een tweetal verzorgingstehuizen. Een aantal keer per
jaar wordt er gecollecteerd om het werk van de PCI de
aandacht te geven en blijvend mogelijk te maken.
Voor meer informatie: Ton Overgaag
alm.overgaag@quicknet.nl
Regio A’dam Zuid
Nasi en Snert
De PCI van de Vredeskerk in Amsterdam Zuid heeft een
nasimaaltijd georganiseerd voor daklozen in het kader
van de Diaconale Zondag. De zusters hadden daardoor
een dagje vrij. De parochianen werden op die zondag
getrakteerd op snert. Deze werd gratis aangeboden,
giften waren natuurlijk welkom en werden overvloedig
gegeven. Voor meer informatie: Elly Visser
e.m.visser@planet.nl

De afgelopen tijd is de nieuwe PCI bezig geweest met het
organiseren van de Diaconale Zondag, in drie kerken op
hetzelfde moment. Tijdens die zondag was er aandacht
voor het EWOI project in Kenia, een opvanghuis voor
meervoudig gehandicapten kinderen. Daarnaast wordt
er iedere maand voedsel ingezameld voor de
Voedselbank. Voor meer informatie:
mw. Ada Lases adalases@hotmail.com

Regio Heerhugowaard
In verzet tegen armoede
Kerken in Heerhugowaard hebben zich aaneengesloten
om in verzet te komen tegen armoede en uitsluiting. In
samenwerking met de plaatselijke moskee zijn er
verschillende acties georganiseerd tegen armoede. Dit
gebeurde naar aanleiding Wereldarmoededag op 17
oktober 2013. Zo hebben de PCI’s een actie opgezet om
tijdens het Diaconale Weekend voedselpakketten in te
zamelen voor de Voedselbank. Voor meer informatie:
adriaan.rotteveel@online.nl

Regio A’dam Oost
Sant’Egidiogemeenschap
Tijdens een feestelijke gebedsviering van de Sant’Egidio
gemeenschap Amsterdam, waarin hulpbisschop mgr. Jan
Hendriks voorging, is het ‘nieuwe’ huis van de
gemeenschap in gebruik genomen. De gemeenschap
trekt in bij de Anna-Bonifatiusparochie in Amsterdam
Oost. Vandaaruit zullen er nieuwe activiteiten worden
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Daarnaast bleef er nog genoeg over om de Voedselbank
te steunen. Voor meer informatie: jvkempen@caiway.nl
Regio H’meer
Kerk in Hoofddorp gaat de diepte in
Tussen de fundamenten van de kerk in Hoofddorp
verschijnt een nieuw caritascentrum. De ruimte onder
het gebouw wordt uitgegraven. Er komt een grote
keuken in waardoor de Stichting Lekker Meer goedkope
maaltijden kan bereiden voor mensen die dat nodig
hebben. En er komt ruimte voor de Voedselbank om
voedselpakketten uit te geven. De naam van de nieuwe
ruimte is: Fundament. Nieuwe initiatieven zijn van harte
welkom. Voor meer informatie: pastoor C. van Lent
CvLent@zonnet.nl

Kerken Heerhugowaard in verzet tegen armoede

Regio Schagen
PCI ’t Veld maakt zich bekend
De PCI van de Martinusparochie in ’t Veld heeft een
helder artikel geschreven in het parochieblad. Hierin
schrijft zij hoe zij ontstaan is, wat zij precies doet en met
wie zij samenwerkt. Zij vraagt met name aandacht voor
de stille armoede. Veel mensen komen in de problemen
door echtscheidingen, werkeloosheid of een te hoge
hypotheek. Veel van die armoede is nauwelijks
zichtbaar. De PCI probeert mensen in stilte en op
bescheiden wijze te helpen. Daarnaast steunt zij mensen
via een kerstattentie en sinterklaasactie.
Voor meer informatie: j.j.jong@quicknet.nl
Regio Hale
Kerst met PCI Heiloo
De PCI Heiloo heeft rond Kerstmis 2013 een viertal
activiteiten ontplooid. Samen met de Diaconie van de
PKN en met steun van o.a. plaatselijke kringloopwinkels
hebben zij 350 bij de gemeente Heiloo bekende
huishoudens met een minimuminkomen een
kerstbijdrage van € 70 kunnen geven. In verband met de
privacy van de mensen heeft de afdeling Welzijn van de
gemeente Heiloo de administratieve afhandeling
geregeld. Op vierentwintig adressen van de bij de PCI
bekende gezinnen is een kerstpakket gebracht. De
pakketten zijn deels ingeleverd op de pastorie door
mensen die hun pakket wilden afstaan voor de
minderbedeelden. In het weekend van zaterdag 14 en
zondag 15 december zijn er door de PCI een zestigtal
kerststukjes neergezet in de Kerkstraat van de
Willibrorduskerk. Via het parochieblad, de lokale pers en
tijdens de vieringen zijn mensen uitgenodigd om één of
enkele kerststukjes mee te nemen en te brengen bij
mensen die ofwel eenzaam zijn ofwel een partner en
een ander familielid hebben verloren. Men kwam
kerststukjes te kort.
Bij een door de Stichting Welzijn Heiloo georganiseerde
kerstmaaltijd voor alleenstaanden is er het eind van de
maaltijd aan alle aanwezigen een speciale kaars mee
gegeven om zo thuis ook een lichtpuntje te hebben
tijdens de Kerst. Voor meer informatie:
pci.heiloo@hetnet.nl

Regio Hale
PCI Egmond a/d Hoef: méér dan 60…
In het kader van het Diaconale weekend konden de PCI’s
van De Egmonden op meer dan zestig adressen
voedselpakketten afgeven. In de drie kerken van de
Egmonden was deze actie een groot succes. Ook dit jaar
wordt deze actie voortgezet. Voor meer informatie:
ellyranzijn@hotmail.com
Regio H’meer
PCI Nieuw Vennep eert het kleine
Met een kleine attentie, mooi verpakt, geeft de PCI uit
Nieuw Vennep aandacht aan bewoners van een tweetal
zorgcentra in Nieuw Vennep. Deze actie wordt gedaan
samen met de andere kerken. Daarnaast geeft zij aan
gezinnen die dat nodig hebben rond de feestdagen iets
extra’s. Voor meer informatie: corry.prins@hetnet.nl
Regio Delta
PCI Adelbertus draagt de Kwast!
De PCI van de Adelbertusparochies in Haarlem-Noord
heeft jongeren uitgedaagd om een activiteit op te
zetten. Tussen de PCI’s van Haarlem rouleert een kwast.
De PCI die deze kwast bezit verplicht zich tot het
organiseren van een activiteit in samenwerking met de
Stichting Present. In Haarlem-Noord hebben jongeren
een middag georganiseerd voor kinderen met een
verstandelijke beperking. Het werd een middag met
oudhollandse spelletjes en pannenkoeken. De kinderen
hebben dit enorm gewaardeerd en ook op de jongeren
heeft het veel indruk gemaakt. Voor meer informatie:
jokevandemast@kpnplanet.nl

Regio Purmerend
PCI steunt MANNA
De PCI van Schermerhorn steunt het project MANNA. Dit
project verzamelt voedsel bij landbouwbedrijven om
door te geven aan de Voedselbanken in Noord-Holland.
Zo heeft een groep vrijwilligers afgelopen maanden
twaalf ton aan voedsel kunnen oogsten, klaargemaakt en
doorgegeven aan de Voedselbanken.
Voor meer informatie: adenmargot@quicknet.nl.

Regio Aalsmeer
PCI de Kwakel regelt kerstpakketten
De PCI van de parochie St. Joannes Geboorte in De
Kwakel heeft een beroep gedaan op hun parochianen
om kerstpakketten te schenken. Deze pakketten werden
weer doorgegeven aan mensen die wat extra’s konden
gebruiken. De actie leverde ook geld op, zodat mensen
ook financieel een steuntje in de rug konden krijgen.
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Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland januari 2014
Met nieuws over de Koopkrachtontwikkelingen 2014,
belastingaftrek zorgkosten, Qracht 500, met positief
nieuws over armoede en het initiatief: Kans Voor Mijn
Kind. De nieuwsbrief is te verkrijgen via: www.armekanteva.nl

INTERNATIONALE CARITAS
Vastenactie 2014
Tijdens de 40-dagentijd wordt in ons bisdom opnieuw
een Vastenestafette georganiseerd om mensen en
activiteiten letterlijk met elkaar te verbinden. Op
Aswoensdag, 5 maart, zal de Bisschop de kaars en het
dagboek aan de eerste ontvanger overdragen om hem
na een rondgang van 40 dagen met Pasen weer in
ontvangst te nemen.
Op http://vastenestafette2014.blogspot.nl/ kunt u meer
informatie lezen of inschrijven voor deelname. De site
wordt dagelijks ge-update met de laatste verhalen.

De Omdenkers in Zaandam
Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad organiseert in
samenwerking met de Joseph Wresinski Cultuur
Stichting een voorstelling van het theaterstuk De
Omdenkers. Dit stuk gaat over mensen die “officieel’ niet
bestaan. Een leven wat leidt tot conflicten, vragen en
problemen. Maar ook tot veel humor. De voorstelling
wordt gegeven op zaterdag 12 april vanaf 19.45 uur, in
de Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam.
Voor meer informatie over de voorstelling:
www.wresinskicultuur.nl. Voor informatie over de
voorstelling in Zaandam: s.idb@upcmail.nl

Afscheid adjunct-missiesecretaris Evert Veldman

Het Groot Stedelijk Diaconaal Overleg Amsterdam
Ieder jaar worden de diaconieën en caritasinstellingen
uitgenodigd voor het Groot Stedelijk Overleg van
Amsterdam. Een initiatief van de Evangelisch-Lutherse
Diaconie. Dit jaar stond het overleg in het teken van de
Participatiesamenleving en de consequenties voor de
zorg. De overheid trekt zich terug, mensen moeten het
meer zelf doen, dagbestedingsmogelijkheden verdwijnen, net als buurthuizen en bejaardenhuizen. De
zorg wordt anders georganiseerd. Gemeenten krijgen
veel meer taken. De kerken kunnen dit niet via de
traditionele lijnen opvangen: kerkgemeenschappen
worden kleiner, er is minder kader, onvoldoende
middelen en ook kerkgebouwen sluiten. Maar er
ontstaan ook nieuwe vormen van onderlinge zorg bijv.
burennetwerk, coöperatieve zorgvormen voor ouderen,
woongemeenschappen en opvang, maaltijdinitiatieven,
maatjesprojecten en zien we ook dat jongeren zich in
willen zetten voor de naaste. Wat betekent dat voor de
diaconie en de caritas?
Deze vraag komt ook centraal te staan bij de
caritasavond op 2 september, georganiseerd door de
pastores diaconie van het Dekenaat Amsterdam.
Parochies en PCI’s worden uitgenodigd zich aan te
sluiten bij de Week Tegen Eenzaamheid. Deze week start
op woensdag 1 oktober 2014.

Evert Veld man neemt afscheid van het bisdom en van
het Missiesecretariaat. Hij heeft een andere werkkring
aanvaard en gaat zich bezighouden met de revalidatie
van mensen in ontwikkelingslanden. Veel van deze
projecten worden opgezet vanuit kerken. Hij blijft dus in
zijn nieuwe werkkring actief voor het missiewerk.
Hij zelf zegt over de afgelopen periode:
“De ervaringen die ik heb opgedaan in het bisdom neem
ik natuurlijk met me mee. Enkele aansprekende zijn: de
onschatbare waarde van bevlogen vrijwilligers als
bouwstenen voor de kerk en de samenleving. De
noodzaak om de blik naar buiten te richten, ervaringen
uit te wisselen en te willen leren van mensen en
projecten in het buitenland. Het vertrouwen dat we deel
uitmaken van en energie mogen putten uit het grote
geheel van de Wereldkerk, waar zoveel dynamiek is.

DIACONAAL NIEUWS
Gids Betaalbare Vakanties beschikbaar
De Arme Kant van Nederland/EVA heeft ook dit jaar
weer een gids Betaalbare Vakanties uitgegeven. De Gids
is niet meer in een papieren versie te verkrijgen. Zij is te
downloaden op www.armekant-eva.nl

AGENDA
29 maart
12 april
2 september
10 september
8 en 9 november

Dag van de Caritas
De Omdenkers, Zaandam
Caritasavond Amsterdam
Diac excursie Purmerend
Diaconaal Weekend 2014

COLOFON
De Caritas Nieuwsbrief voor de PCI besturen en diaconaal
betrokken mensen in het Bisdom Haarlem-Amsterdam
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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