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Programma Dienst 2014-2015
“Wat doen jullie eigenlijk”, is een vraag die de
medewerkers van de Dienst Diocesane Caritas
regelmatig krijgen. Het programma 2014 – 2015 geeft
daar een antwoord op. Het geeft een overzicht van de
belangrijkste activiteiten voor het komend werkjaar.
Naast dit programma ondersteunen medewerkers in
bijna iedere regio de lokale Parochiële Caritas
Instellingen bij hun streven naar samenwerking,
ontwikkelen en geven ze cursussen en thema-avonden
en creëren ze caritasprojecten.
De folder wordt opgestuurd naar de PCI’s,
parochiebesturen en pastores, en is tevens beschikbaar
via Extranet.

Dag van de Caritas 2014
“Het gaat vandaag weer over inhoud en toekomst en
dat is een verademing”, aldus een van de deelnemers
aan de vierde Dag van de Caritas in het Bisdom
Haarlem-Amsterdam. Maar liefst honderd mensen,
bestuursleden van caritasinstellingen, diaconale
vrijwilligers, pastores voor diaconie, medewerkers van
verschillende jongerenprojecten en de Hulpbisschop
kwamen bijeen op zaterdag 29 maart in het diocesaan
Heiligdom in Heiloo. Honderd mensen die zich bewust
inzetten voor daden van liefde vanuit hun gelovige
inspiratie. Wanneer die elkaar ontmoeten, zich met
elkaar verbinden, en zich door elkaar laten inspireren,
gebeurt er wat!
Caritas in de toekomst
Thema van deze dag was “Caritas in de toekomst”. Voor
de toekomst van de caritas is het van groot belang dat
jongeren bij het werk betrokken worden. Medewerkers
van jongerenprojecten namen de deelnemers met
beelden en verhalen mee in hun ervaringen met
jongeren die nu al actief zijn in de caritas: Samen van
Don Bosco, M25 in Hoofddorp, DiaconAction, en
Sant’Egidio. Naast aandacht voor jongeren was er
uiteraard aandacht voor de diaconale vrijwilligers van
nu. Hoezeer het voor de toekomst van belang is dat
huidige bestuurders en werkgroepleden nadenken over
en stappen ondernemen om te gaan samenwerken bleek
uit de bijdrage van twee caritasbestuurders. Zij
verhaalden over de jarenlange samenwerking tussen
parochiële caritasinstellingen (PCI’s) en Interparochiële
caritasinstellingen (IPCI’s) in de regio Zaanstreek en de
plannen voor de toekomst.

WMO
Volgend jaar de WMO verder ingevoerd en worden de
gemeenten verder verantwoordelijk voor een belangrijk
deel van de zorg. Veel gemeenten kennen een WMO
Adviesraad. Een raad met vertegenwoordigers van
verschillende belangengroepen uit de gemeente. Zij
adviseert over de WMO aan het gemeentebestuur. Ook
mensen uit verschillende kerken zijn hierbij betrokken.
Soms namens de kerken, vaker op persoonlijke titel en
soms als gewoon betrokkene.
Voor hen wordt er op maandagavond 15 september een
bijeenkomst georganiseerd. Centrale vragen op die
avond zijn: Wat gaat er precies veranderen in de WMO?
en Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen? De avond
wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de
Provinciale Raad van Kerken. Aanmelden kan via
emeyknecht@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Informatiebrochure Diaconaal Weekend
Traditiegetrouw werd op deze dag ook de
informatiebrochure voor het Diaconale Weekend
aangeboden. Deelnemers konden deze brochure al
meenemen. In de loop van deze maand zullen ook de
parochies deze brochure krijgen toegestuurd. Een
verslag van deze dag, alsmede een digitale versie van de
informatiebrochure vindt u ook op Extranet.

Geld nodig voor loods Voedselbank
Er moet een nieuwe provinciale loods komen in
Amsterdam. De oude loods wordt afgebroken. Gelukkig
is er een plek gevonden in het Westelijk Havengebied in
Amsterdam. De inrichting kost echter veel geld. Dat is de
reden waarom de Commissie Caritas besloten heeft om
de provinciale Voedselbank financieel te steunen met
een gift van € 10.000.

1

Diaconale Zondag op 8 en 9 november. Het project wil
op drie andere plekken in de stad een eettafel
organiseren. Een eettafel is een eenvoudige maaltijd,
door de mensen zelf bereid, waaraan in principe
iedereen kan deelnemen. Maar vooral mensen met een
smalle beurs worden uitgenodigd, of senioren die graag
weer eens onder de mensen willen komen. Voor meer
informatie: frits.rohling@hetnet.nl

REGIONALE CARITAS
Regio Zaanstreek
Opsporen van Noden
Hoe kom je met mensen in contact die wel wat hulp
kunnen gebruiken? Het is een vraag waar iedere PCI mee
worstelt. De PCI’s uit de Zaanstreek ontwikkelen een
antwoord op een eenvoudige manier. Onder begeleiding
van regiomedewerkster mw. Anita Witte, stellen ze deze
vraag aan het begin van iedere bijenkomst kort aan de
orde. Op een concrete en praktische manier, en met
huiswerk, worden stap voor stap de noden in kaart
gebracht, contactpersonen gezocht die meer kennis
hebben van deze noden en de eigen hulpverlening op
een rijtje gezet. Voor meer informatie:
awitte@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Regio Purmerend
Een gift van €1000
De Caritas Purmerend heeft op dinsdag 13 mei een
cheque ter waarde van 1000 euro ontvangen,
geschonken door de Rotary Weidevenne. Zij hebben
rond de paasdagen een eierenactie gevoerd en de
opbrengst, afgerond, ter beschikking gesteld van de
Caritas Purmerend. Pastor Jack Noë heeft de prijs in
ontvangst genomen. Voorafgaande heeft hij een
presentatie gegeven over het ontstaan, doel en
activiteiten van de Caritas.
De opbrengst zal gebruikt worden voor de jaarlijkse
wokmaaltijd in november, welke traditioneel door de
Caritas Purmerend georganiseerd wordt voor mensen
die weinig tot zeer weinig te besteden hebben. In 2013
konden 307 mensen, waarvan een kleine 100 kinderen,
daaraan deelnemen. Voor deze activiteit zoekt de
Caritas Purmerend altijd sponsoren. De eerste sponsor
dit jaar is de Rotary Weidevenne.
Voor meer informatie: diaken/pastor J. Noë:
jnm.noe@quicknet.nl

Regio A’dam Centrum
Bijeenkomst Caritas
Wat moet je doen als Caritas als parochies gaan fuseren?
Het gebied wordt groter, je krijgt te maken met
verschillende geloofsgemeenschappen en met soms
totaal verschillende gebieden en gemeenten. Hoe blijf je
dan als PCI nabij en de motor van de Caritas?
Voor deze uitdaging staat de PCI van de
Nicolaasparochie in Amsterdam Centrum. Een parochie
met zes verschillende kerken in een bijzonder
afwisselend gebied. Eén van die stappen is het
bijeenroepen van alle caritas- en diaconale groepen, en
de vraag ook aan hen voorleggen. Dat gebeurde op
woensdag 21 mei in het Ignatiushuis te Amsterdam.
Meer dan dertig mensen reageerden op de oproep. Na
een aantal korte inleidingen volgde een geanimeerd
gesprek, waar drie vragen centraal stonden: Wat doe je?
Waar loop je tegenaan? En wat heb je nodig? Met de
antwoorden op deze vragen kan de PCI voorlopig weer
verder. Voor een verslag van deze avond:
beckers.krijtberg@gmail.com

Regio Aalsmeer
Voedselbank Aalsmeer
Verse groente voor de Voedselbank in Aalsmeer.
Het idee ontstond al bijna een jaar geleden, en
afgelopen 8 april was er de officiële start: Dankzij het
initiatief OostOogst van André en Inge Zekveld krijgt de
Voedselbank de mogelijkheid om te helpen om
onbespoten groenten te telen in een voormalige
rozenkas aan de Aalsmeerderweg. De oogst zal voor een
deel wekelijks aan de voedselpakketten van de klanten
in Aalsmeer worden toegevoegd. De rest van de
opbrengt zal direct aan particulieren verkocht worden.
Na de doorbraak die er dit voorjaar kwam is er al veel
werk verzet: rozenstruiken gerooid, grond en compost
ingebracht en er is gezaaid. Bij de opening werd door
Franke van der Laan van de Stichting MEERGroen en Ap
Eigenhuis van de Voedselbank de eerste (druiven)plant
gepoot als symbool van een mooie en vruchtbare
toekomst voor OostOogst. Franke en Ap hebben een
belangrijke bijdrage geleverd om het project van de
grond te krijgen. Ap heeft intussen voor dit project ook
een belangrijke subsidie binnengehaald voor de
Voedselbank: het Coöperatiefonds van de Rabobank
heeft € 2000,- toegezegd! Vrijwilligers en cliënten van de
Voedselbank helpen bij het zaaien, wieden en oogsten
van de groenten. Werkzaamheden in de kas vinden elke
week plaats op maandagmorgen en donderdagmorgen.
Er schijnt intussen een wachtlijst te zijn, maar wie
belangstelling heeft kan zich altijd melden via het
mailadres vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl. Bij dit
project snijdt het mes aan vele kanten: een moedig en
mooi initiatief, vrijwilligers en cliënten doen zinvol
en gewaardeerd werk en gezonde onbespoten groenten
voor de Voedselbank. Dat is sociaal ondernemen dat
waardering en uitbreiding verdient. Zie ook:
www.oostoogst.nl.

Dekenaat A’dam
Caritas tegen Eenzaamheid
Er verandert veel in de zorg. verzorgingshuizen sluiten,
oudere mensen worden geacht langer zelfstandig te
blijven wonen, en van iedereen wordt verwacht dat zij
zich meer inzetten voor hun naaste. Wat die
veranderingen precies inhouden en wat de
consequenties zijn wordt uitgelegd op dinsdagavond 2
september in de ‘Boomkerk’ in Amsterdam. Klagen over
alle veranderingen helpt niet, wel met elkaar nadenken
over wat wij zouden kunnen doen. Met deze avond wil
de Caritas in het Dekenaat Amsterdam aansluiten bij de
Week tegen Eenzaamheid die is gehouden in de laatste
week van september.
Datum: dinsdagavond 2 september. Plaats: ‘Boomkerk;
Gibraltarstraat 55 te Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.
Aanmelden kan bij: rk@dekenaat-amsterdam.nl

Regio Haarlem
Project Diaconale Zondag: Eettafel
Geïnspireerd door het project van Sant Egidio Haarlem,
Sint Antonius Kookt, hebben de PCI’s van Haarlem e.o.
besloten om een Eettafelproject te steunen voor de
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Regio Haarlemmermeer
Start Eetcafé lekker Meer
“Eten brengt mensen bij elkaar." Dat is het motto van de
Stichting Lekker Meer die op woensdag 14 mei in
Hoofddorp een bijzonder eetcafé start Het is het
resultaat van verschillende contacten. Het eetcafé wordt
elke woensdagavond gehouden in het Fundament onder
de rooms-katholieke Joannes de Doperkerk aan de
Kruisweg. Bezoekers van het eetcafé zijn vanaf 17.30 uur
welkom. De maaltijd begint om 18.00 uur en om 20.30
uur kan iedereen weer naar huis. Er wordt een
driegangenmenu geserveerd voor de vaste prijs van 4
euro, inclusief koffie of thee. Het concept voor een
eetcafé als wapen tegen eenzaamheid is niet nieuw.
Elders in het land zijn er meerdere voorbeelden van een
dergelijke voorziening. Raadslid Anneke van der HelmChandansingh ging er eind 2012 mee aan de slag.
Zij vond Bert Slotboom en Jolanda Stor bereid om samen
met haar een bestuur te vormen dat zich sterk zou gaan
maken voor een vaste ontmoetingsplek voor inwoners
van Haarlemmermeer. Voor meer informatie:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

Regio Gooi Oost
Afscheid zr. Riet Nagelhout
Op 24 mei nam de PCI Bussum afscheid van zr. Riet
Nagelhout. 12 jaar lang was ze bestuurder en vooral
uitvoerder in de Caritasinstelling. Zuster Riet is
verbonden aan de congregatie van de zusters van de
Voorzienigheid in Heemstede, en bij deze gelegenheid
leidde ze het PCI-bestuur rond in de monumentale
gebouwen en terreinen van de congregatie (foto: het
PCI-bestuur voor het moederhuis Bosbeek). Zuster Riet
keerde na een periode van 10 jaar in het onderwijs in
Brazilië terug naar Nederland. Ze begon een studie
theologie en kwam via Almere 25 jaar te werken als
pastoraal werkster in de parochie in Bussum. Ze was een
onvermoeibaar bezoeker van de mensen in de knel en
kwam voor ze op. Na haar afscheid blijft ze betrokken bij
een project voor kindsoldaten in Afrika en bij het
caritatief werk van haar congregatie. Voor haar vele
werk kreeg ze bij de lunch na afloop van de rondleiding
de caritasspeld uitgereikt. De PCI Bussum is zich samen
met het bestuur van de parochies aan het oriënteren op
haar rol in de regio.

Regio Haarlemmermeer
PCI Vijfhuizen
Een zeer felle bui die gepaard ging met een stormachtige
en wervelende wind heeft op de avond van vrijdag 9 mei
grote schade veroorzaakt aan de St Augustinuskerk. Een
groot stuk van de metselde punt van de voorgevel raakte
los en sloeg met een enorme klap door het dak van de
hal. Ondanks dat ook een ruit van de ontmoetingsruimte
De Luifel sneuvelde raakte wonder boven wonder
niemand gewond. Op het moment van de klap, even na
18.00 uur, waren in De Luifel een kleine vijftig personen
aangeschoven voor de laatste Herbergmaaltijd van het
seizoen waarbij er traditiegetrouw asperges op het
menu staan. Na enig oponthoud kon de maaltijd worden
voortgezet en kon vicevoorzitter van het parochiebestuur Ton Overgaag, de vrijwilligers van de kookploeg
met een prachtige bos rozen en een hartelijke kus
bedanken voor hun inzet van het afgelopen seizoen.
Voor meer informatie: Ton Overgaag:
alm.overgaag@quicknet.nl

DIACONAAL NIEUWS
Stichting MANNA

- Werk groep Schermer

Bij het rooien van groenten op de velden bleef er soms
veel achter. Het bracht een aantal mensen op het idee,
om dat wat overblijft te verzamelen en aan de
Voedselbanken in de omgeving aan te bieden.
Inmiddels worden zo’n vijf Voedselbanken bedeeld met
verse groenten. Hieronder volgt een verslag.
Een rondje Schermer geeft het beeld van bedrijvigheid.
De aardappelen, rode kool en spruiten gaan de grond in.
De tarwe komt op en wij hebben het bericht gekregen
dat wij waarschijnlijk eind mei weer broccoli mogen
snijden. Als werkgroep Schermer zitten wij nog volop in
de aardappelen, uien, wortelen, witte kool van het
vorige seizoen. Elke week gaan de gekregen
landbouwproducten de deur uit naar de voedselbanken
Alkmaar, Purmerend, Hoorn en Amsterdam. Wij plannen
eigenlijk niets en toch komen de landbouwproducten op
maandagmorgen binnen. Vanmiddag belde een
‘leverancier’ of ik aardappelen wilde ophalen, 1600 kg.
Goed begin voor komende maandag. De normale
leveringen aardappelen naar Alkmaar en Purmerend
kunnen gewoon doorgaan naast een grote hoeveelheid
voor Amsterdam. Wij als vrijwilligers worden stil bij de
hoeveelheden die we aangeboden krijgen. Rond Pasen
vierden we de 100 ton. Een week later zaten we op
110.000 kg. En de NTR televisie heeft een bezoek
gebracht. We houden u op de hoogte wanneer het
programma wordt uitgezonden. Op 2 juni 2014 houden
we samen met leden van de PCI en Diaconie NoordHolland een avond over de achtergronden en
werkzaamheden van Stichting MANNA. U kunt zich
aanmelden bij n.olde@pkn.nl

Regio Gooi Oost Thomaskerk uitgiftepunt Voedselbank
De Thomaskerk van de RK parochie Huizen-BlaricumBijvanck is een nieuw uitgiftepunt geworden van de
Voedselbank. Door de grote stijging van het aantal
voedselpakketten bleek het oude uitgiftepunt te klein te
worden. Het parochiebestuur van de parochie heeft toen
besloten de Thomaskerk ter beschikking te stellen als
nieuw uitgiftepunt. Een groot voordeel van deze locatie
is ook dat er ruimte is voor koffie en een gesprek. Voor
meer informatie: stvitusblaricum@hetnet.nl

Thomaskerk Huizen
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Personeel ontslagen
Het bestuur heeft inmiddels besloten om per juli dit jaar
met de activiteiten te stoppen. ‘Het personeel zal dan
ontslagen worden, tenzij er onverhoopt stevige
geldbronnen worden gevonden, die continuïteit mogelijk
maken’, aldus Crijns. Het gaat om vier mensen. Een
aantal activiteiten kan doorgaan buiten het kader van de
huidige werkorganisatie van DISK. ‘Mededirecteur Trinus
Hoekstra blijft bijvoorbeeld werkzaam bij Kerk in Actie
en zal er blijven werken aan materiaal voor viering en
gesprek op het terrein van geloof, arbeid en economie.’
‘Hoe dan ook zijn we bezig met een moeilijk
toekomstscenario’, schrijft Crijns.
Op 16 mei heeft het bureau in de Bergkerk in Amersfoort
een ‘vaarwelbijeenkomst’ gehouden. Het DISK heeft op
die dag haar mandaat teruggeven aan de kerken, aldus
Crijns. De organisatie is tot op dit moment binnen die
kerken een partner in vorming en toerusting rond
arbeid, zorg en inkomen en doet vanwege de kerken
mee aan het maatschappelijk debat rond arbeid, zorg en
inkomen.

OPROEP LEVENDE OBJECTEN
In het najaar van 2014 opent Museum Catharijne
convent de tentoonstelling over naastenliefde. De
expositie brengt met objecten en persoonlijke verhalen
de geschiedenis van de naastenliefde in Nederland in
beeld, van de Middeleeuwen tot nu.
De bezoeker maakt kennis met de geschiedenis van de
zorg voor de armen, de zieken, de kinderen, de ouden
van dagen en de doden. Persoonlijke getuigenissen van
historische
weldoeners,
zorgverleners
en
hulpbehoevenden krijgen een prominente plaats en
brengen de vaak eeuwenoude objecten met hun
achterliggende verhalen tot leven.
Persoonlijke gesprekken
Om de persoonlijke verhalen nog dichterbij te brengen,
kan de bezoeker op zaal in gesprek met
ervaringsdeskundigen met een bijzonder of inspirerend
verhaal. Daarom zijn we op zoek naar ‘levende objecten’
oftewel mensen die zich inzetten als vrijwilliger of
mantelzorger of mensen die aan de andere kant van de
zorg staan/hebben gestaan, zoals ex-dak- en thuislozen,
vluchtelingen en ex-psychiatrisch patiënten, die
bezoekers kunnen inspireren en confronteren.

Twee stappen vooruit, één stapje terug
Zo luidt de titel van het Jaarverslag van het Oecumenisch
Diaconaal Centrum Een Stap verder in Amsterdam Zuid
Oost. Ook dit jaar zijn veel mensen in en vanuit dit
centrum geholpen Dat gebeurt onder andere via sociale
spreekuren, taallessen, hulpverlening en talloze andere
activiteiten.
Het Centrum is gestart vanuit de verschillende kerken,
en wordt nog steeds door hen gesteund. U vindt het
verslag op www.stapverder.org

Doe mee!
Lijkt het jou wat om als ervaringsdeskundige mee te
doen aan dit bijzondere tentoonstellingsproject? Of heb
je een vraag over deze oproep? Stuur dan een email naar
Marieke Wickham: m.wickham [at] catharijneconvent.nl
Wat vragen we van onze voorlichters?
+ Dat u deelneemt aan een training
+ Dat u vanaf september minimaal 1 dag of dagdeel per
maand beschikbaar bent tussen 10.30 en 16.30 uur

Jaarverslag SKAN fonds 2013
Het SKAN fonds heeft in het afgelopen jaar 539
initiatieven financieel gesteund. Welke dat zijn, op wat
voor manier deze initiatieven zijn gesteund en wat het
resultaat was, kunt u lezen in het jaarverslag 2013 van
het SKAN fonds.
Het jaarverslag is te verkrijgen via www.skanfonds.nl

Het DISK stopt!

Het arbeidspastoraat/DISK stopt na bijna 42 jaar. De
reden is een tekort aan geld. De Dienst in de Industriële
Samenleving vanwege de Kerken (DISK) ondersteunt het
oecumenisch
arbeidspastoraat
van
zeven
kerkgenootschappen, waaronder de Protestantse Kerk in
Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk.
‘Landelijk Bureau DISK is de laatste jaren actief met
steeds minder zekerheden wat financiering op langere
termijn betreft’, schrijft directeur Hub Crijns in het
jongste
nummer
van
Onderste
Boven,
de
kwartaaluitgave van DISK. De oecumenische organisatie
wordt gefinancierd door de deelnemende kerken,
aangevuld met projectsubsidies. Vanuit de kerken kwam
er de afgelopen jaren echter steeds minder geld.

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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