DAG VAN DE CARITAS
Bisdom Haarlem- Amsterdam
Zaterdag 28 maart 2015

Heiloo

ZORG voor elkaar !

Zorg voor elkaar!
We heten u van harte welkom op de vierde Dag van de Caritas.
Het thema is gekozen vanwege alle veranderingen in de zorg. We
willen op deze dag nadenken over wat dat voor ons als
kerkgemeenschap betekent en met name voor de activiteiten voor
de Caritas. Twee inleiders, Karin Denkers, werkzaam bij Stichting
De Regenboog Groep Amsterdam, en Marieke Waterlander , CDA
raadslid te Heemstede, vertellen vanuit het oogpunt van een
zorginstelling voor kwetsbare mensen en vanuit de gemeentelijke
politiek over de gevolgen van de veranderingen in de zorg.
Vervolgens kunt u een keuze maken uit een van de vier
gesprekskringen rondom zorg voor elkaar vanuit de kerken, met
praktische tips die u in uw werk kunt omzetten.
Onderwerpen van de gesprekskringen
1. ZORGZAME KERK
Kennismaken met het project ‘de zorgzame kerk’ van de
protestante diaconie Nederland, door Pieternel Ermen.
2. RECHTVAARDIGHEID
Aandacht voor een vreugdevol missieproject, de oogst van
3 jaar verbondenheid tussen parochies in de
Wieringermeer en een weeshuis in Afrika, door de
werkgroep Burundi
3. DUURZAAMHEID
met aandacht voor het project de Groene Kerk van Kerk in
Actie
4. ZORG VOOR ELKAAR FINANCIEEL MOGELIJK MAKEN
met aandacht voor projectfinanciering door Annemarie de
Wit, projectadviseur Skanfonds*
*Skanfonds, voorheen Stichting Katholieke Noden, draagt graag
bij met geld, kennis en een netwerk, aan kleinschalige projecten
die maatschappelijke kansen bieden aan mensen in kwetsbare
situaties.

Programma
10.00

Opening door dagvoorzitter Erik Sengers

10.15

Inleidingen

10.45

Reactie vanuit de zaal

11.00

Uitleg gesprekskringen, pauze

11.15

Aanvang gesprekskringen

12.15

Afsluiting door Mgr. J. Hendriks

12.30

Lunch

13.15

Facultatieve rondleiding

•

Zo u wilt kunt u aansluiten bij de H. Mis van 9.15 tot 9.45
in de Kloosterkapel van het Missionair Diocesaan Centrum.
Voorganger is Mgr. J. Hendriks

•

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

Praktische gegevens
Locatie

Missionair Diocesaan Centrum
OLV ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo

Datum

28 maart 2015

Tijd

10.00 uur ( ontvangst vanaf 09.30 uur)

Telefoon

06-10103911 Ernst Meyknecht
06-51285955 Anita Witte

Routeplanning

zie: www.olvternood.nl

Parkeren

Parkeerterrein Bedevaartsoord.

Kosten

Geen.

Lunch

Wilt u zelf een lunchpakketje meenemen?
Soep en een snack, koffie, thee worden u
aangeboden.

Aanmelding

Graag ontvangen wij uw opgave digitaal of
per post vóór 23 maart.

Organisatie

Dienst Diocesane Caritas Bisdom HaarlemAmsterdam
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Postbus 1053
2001 BB Haarlem
023-5112600

