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Bisschoppen schrijven Kerstboodschap:
‘Samen herbergen we vluchtelingen’
De Bisschoppenconferentie heeft in aanloop naar
Kerstmis een brief geschreven aan alle Nederlanders en
in het bijzonder aan parochies en plaatselijke
geloofsgemeenschappen. Het thema van de brief is de
uitdaging die de komst van vluchtelingen met zich
meebrengt voor de Nederlandse samenleving.
De bisschoppen roepen op tot een herbergzame
samenleving waarin mensen welkom zijn, vanuit
wederzijds respect. ‘Wij pleiten voor een principiële én
realistische houding: mensen in nood moeten worden
geholpen en tegelijkertijd moet onze kostbare en
kwetsbare vrijheid worden beschermd. Wij hebben als
mens en christen de plicht om vluchtelingen,
medemensen in nood, de helpende hand toe te steken,’
zo staat in de brief.
‘De ontmoeting tussen verschillende culturen leidt er toe
dat verschillende waarden en normen over en weer ter
discussie worden gesteld.’

EEN JAAR VAN GODS BARMHARTIGHEID

DAG VAN DE CARITAS 2016
Op zaterdag 28 mei wordt er de jaarlijkse Dag van de
Caritas weer gehouden. Het thema van dit jaar is:
BARMHARTIGHEID. PCI’s en mensen betrokken bij de
caritas zijn van harte uitgenodigd om deze inspirerende
dag ter voorbereiding op de Diaconale Zondag bij te
wonen. De dag begint met een Eucharistieviering om
09.15 in de kapel van het Diocesaan Missionair Centrum
te Heiloo. De inleider is frater Wim Verschuren c.m.m.
oprichter van de Beweging van Barmhartigheid.
Aanmelden
kan
via:
caritas@bisdomhaarlemamsterdam.nl

‘Paus Franciscus heeft op zondag 6 september 2015 een
oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters
overal ter wereld om onderdak te bieden aan
vluchtelingen. In een reactie daarop schreven wij op 8
september dat we daar gehoor aan willen geven. Vanuit
de Rooms Katholieke gemeenschap vinden er vele
initiatieven plaats.’

“Barmhartigheid wil ik, en géén offers”(Mt 9:13)
Zo luidt de aanhef van de Paus in zijn brief bij het begin
van de Veertigdagentijd. Hij roept op tot bezinning en
vreugde omdat God in Jezus barmhartigheid heeft
betoond aan de mensen. Hij benadrukt het belang om
de werken van barmhartigheid te blijven beoefenen,
zowel de lichamelijke als de geestelijke. Juist de
Vastentijd geeft ons de gelegenheid om ons op nieuw te
verstaan met de barmhartigheid. De brief is te verkrijgen
via: www.rkkerk.nl

De bisschoppen wijzen er in hun brief op dat er voor
Jezus, Maria en Jozef in de herberg van Bethlehem geen
plaats was. Zij spreken in de kerstboodschap
dankbaarheid en grote waardering uit voor de inzet van
velen binnen en buiten de geloofsgemeenschap,
beroepskrachten en vrijwilligers, die zich iedere dag
onvermoeid inspannen voor een menswaardige opvang
van mensen in nood!
Voor de volledige brief:

365 teksten uit de Traditie van de
Kerk
Een heel jaar lang elke dag een
tekst over Gods barmhartigheid.
Speciaal voor deze tijd, waarin de
wereld de barmhartige liefde van
God zo nodig heeft. De Kerk kent
‘herauten
van
Gods
barmhartigheid’.
In
deze
bloemlezing komen er dertien aan Grotere Afbeelding
het woord. Augustinus van Hippo,
Bernardus van Clairvaux, Catharina van Siena, Teresia
van Avila, Franciscus van Sales, Pierre-Julien Eymard,
Thérèse van Lisieux , Faustina Kowalska, Josemaría
Escrivá de Balaguer, Marthe Robin, Moeder Teresa, Paus
Johannes Paulus II en Adrienne von Speyr. Te bestellen
via: www.carolushuis.nl Bestelnr. 3523. 9,75 Euro

www.rkkerk.nl/nieuws

Diocesane Caritas maakt geld vrij voor
vluchtelingen
De Diocesane Commissie voor de Caritas heeft besloten
om een bedrag van € 35.000,- vrij te maken voor het
steunen van projecten op het gebied van vluchtelingen.
Een verzoek voor een bijdrage kunt u richten aan:
esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Kinderboekje Werken van Barmhartigheid
Gratis zelf te downloaden Kinderboekje met
eenvoudige uitleg en kleurplaten over de 7 Werken van
Barmhartigheid om zelf op A-3, liefst wat dikker papier in
kleur voor de 2 buitenste bladen (kaft en
uitlegpagina's) te printen via link:
http://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinder
en/materialen/Kinderboekje_Werken_van_Barmhartigh
eid.pdf

REGIONALE CARITAS
Gezellige middag voor asielzoekers in Zeewolde··
Caritas Zeewolde
In samenwerking met Vluchtelingenwerk organiseerde
de PCI van de parochie Sterre der Zee op zaterdag 28
november in Open Haven een gezellige middag voor
vluchtelingen die inmiddels zijn voorzien van een
verblijfsvergunning. Er waren ongeveer 40 asielzoekers,
zowel volwassenen als kinderen. Ook waren er een 20tal parochianen. De meeste gasten waren afkomstig uit
Syrië en Irak, terwijl een enkeling zijn roots in Eritrea
had. Om het inburgeren op een leuke manier te
versterken, werden er diverse typisch Nederlandse
spelen gespeeld. Het betrof onder meer sjoelen,
boter/kaas/eieren, schaken, parachutebal en zaklopen.
De in totaal tien spelen werden in een bepaald circuit
gespeeld. Voor de allerkleinsten was er een kleurplaat.
Hoogtepunt van de middag was het bezoek van
Sinterklaas en Zwarte Piet.
Het Sinterklaasgebeuren werd uitgelegd zodat het
enigszins begrijpelijk overkwam. Daarom werd er steeds
een korte pauze ingelast voor uitleg en vertaling. Het
zingen van de Sinterklaasliedjes werd op gitaar begeleid
door een enthousiaste Zeewoldenaar. In totaal telt
Zeewolde momenteel 175 vluchtelingen die een
verblijfsvergunning hebben ontvangen. De medewerkers
van Vluchtelingenwerk en de PCI waren na afloop zeer te
spreken over de opkomst en de invulling van de middag.
Het is de bedoeling om hier jaarlijks een gevolg aan te
geven.
Voor meer informatie: pci.sterrederzee@hotmail.nl

Bij dit boekje horen nog twee verhalen:
De verloren zoon, voor kinderen verteld door Mgr. Rob
Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch (PDF)
Video De barmhartige Samaritaan (YouTube)

RERUM NOVARUM 125 JAAR
Op vrijdag 29 april is er een jubileumbijeenkomst ter
gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de encycliek
Rerum Novarum. Deze eerste sociale encycliek boog zich
over de positie van de arbeiders en legde het fundament
voor de moderne sociale leer van de Kerk. Op de
bijeenkomst staat de actualiteit van de encycliek
centraal. Studenten hebben over de actualiteit van de
sociale leer een essay geschreven. Deze worden
voorgelegd aan mensen die het huidige politieke beleid
bepalen. De bijeenkomst wordt gehouden in het
Catharijneconvent te Utrecht. U kunt zich opgeven via
www.socirus.nl/rerumnovarum

EXPOSURE 2016
Twaalf jongeren en hun begeleidsters hebben in het
weekend van 6 en 7 februari aan het Exposureweekend:
Kennismaken met de achterkant van Amsterdam!
meegedaan. In dit weekend maakten ze kennis met de
wereld van drugsverslaving, prostitutie en illegaliteit, en
wat christelijke organisaties voor deze mensen doen. Het
was een indrukwekkend weekend, waar ze in contact
kwamen met mensen en gemeenschappen die ze alleen
van de buitenkant kenden.

Kerstpakketten · Caritas Edam/Monnickendam
Jaarlijks verzorgt het bestuur van de Parochiële Caritas
Instelling kerstpakketten. Deze pakketten zijn bedoeld
als bemoediging, dank-je-wel, of als teken van aandacht.
Dit jaar heeft het PCI-bestuur, met hulp van enkele
vrijwilligers, de inhoud van het pakket zelf helemaal
uitgezocht, gekocht en ook zelf ingepakt. Dat kostte even
tijd, maar maakte het wel zo leuk. Met hulp van
diezelfde vrijwilligers hebben zij op 19 december een
kleine 100 pakketten ingepakt. Met verse worst van de
keurslager en een prijswinnende kerststol van de warme
bakker. Het pakket was nu precies zoals het bestuur dat
wilde en is uiteindelijk zelfs nog goedkoper uitgevallen.
Vervolgens zijn de pakketten met vereende krachten in
Edam en omgeving bezorgd. En daar ontvingen wij hele
leuke reacties. Ook de reactie, “dat heb ik helemaal niet
nodig”. Er waren zelfs mensen die hun pakket wilden
afstaan voor mensen in financiële nood. Daarom is het
goed om ook nog even te benadrukken dat de PCI ook
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voor die groep wat extra’s doet. Via de maatschappelijke
dienst van de gemeente zijn een behoorlijk aantal
cadeaubonnen voor een supermarkt verstrekt, zodat de
mensen zelf konden bepalen wat ze nodig hebben in de
dure decembermaand.
Verder heeft de PCI, samen met de PCI Monnickendam,
325 vleespakketten van de keurslager gedoneerd aan de
voedselbank in Purmerend. Zo wordt ook deze groep
mensen ondersteund. De voedselbank heeft in 2015 al
enige malen op onze steun kunnen rekenen.
Voor meer informatie zie de website van de PCI
Edam/Monnickendam: www.pci-koningshoeve.nl

katholiek) hebben ze gezocht naar een project om met
name de statushouders de handen te reiken. Zij hebben
zich verenigd in de werkgroep “Kerk en Vluchtelingen”.
Inmiddels is er een “buddy”project gestart. Huizers
melden zich aan om met name Syriërs een weg te wijzen
in de Huizer samenleving. De formaliteiten worden
gedaan door Vluchtelingenwerk en de lokale

Overheid, de Buddy’s zetten zich in om de
mensen mee te nemen naar het dorp, het
strand of Oud Valkenveen met de kinderen.
Maar ook samen eten en spelletjes doen. Men
is buddy voor ongeveer een jaar en daarna
hopen we dat de mensen de weg hebben
gevonden naar de gewone dingen die de
dagelijkse dag zo gemoedelijk maken.

Steun aan Wereldhuis· Caritas Haarlem
Vluchtelingen opvangen vraagt een lange adem. Het
Wereldhuis in Haarlem vangt hen voor langere tijd op. In
het Wereldhuis wonen vluchtelingen. Hier worden ze
opgevangen en begeleid naar de Nederlandse
samenleving. Caritas Haarlem steunt het Wereldhuis in
Haarlem met een financiële bijdrage. Ook tijdens de
Diaconale Zondag is er voor het Wereldhuis
gecollecteerd.
Voor
meer
informatie:
agjschouten@hotmail.com

Meer weten? Schroom
diaconie@rkhuizen.nl

niet!

H.Henrichs-Kerkstra,

INTERNATIONALE CARITAS
Steun aan stichting Waridi
Caritas De Kwakel
De stichting Waridi ondersteunt een zorgboerderij in
Oeganda waar meisjes vanaf twaalf jaar worden
opgevangen die uit de prostitutie komen. Op de
boerderij worden kippen gefokt. Daardoor leren de
meisjes zichzelf te onderhouden. Het project wordt ook
gesteund door de Wilde Ganzen. Voor meer informatie:
josvankempen@hotmaiil.com

Antonius kookt ook in Schalkwijk
Caritas Haarlem
Dinsdag 19 januari 2016 opende Antonius kookt een
nieuwe buurtkeuken in Schalkwijk. Zij koken eenmaal
per veertien dagen een heerlijke maaltijd van maar liefst
drie gangen met koffie toe, voor de prijs van maar € 5, Locatie Stichting Dock, Laan van Berlijn 1. Aanvang
18.00.
Mensen die alleen zijn en een keer weer eens lekker
willen praten en eten zijn bij hen van harte welkom.
Voelt u zich alleen of eenzaam kom eens kijken. Heeft u
niets van dit alles? Neem dan iemand mee die eenzaam
is en betaal een keer voor die persoon, zodat men zich
eens heerlijk verwend voelt. Wilt u komen en kunt u iets
meer missen? Dan kunt u € 10,- betalen en nodigen wij
voor de andere € 5,- iemand uit die er eens even uit wil,
maar daar geen geld voor heeft, om namens u te komen
eten. Het zogenaamde Sospeso principe. De organisatie
is in handen van de Antonius gemeenschap die wil
werken onder het motto Ora et Labora (bid en werk) De
gemeenschap zet zich in voor de kwetsbare mens en
voor vrede. Zij is verbonden met PAX en is ambassadeur
van vrede. Tevens verbonden met de Franciscaanse
beweging in Nederland. Ze werkt samen met de
Groenmarktkerk, met Stem in de Stad, de
Ontmoetingskerk, Het Open Huis en de Moeder van de
Verlosser.

Uitdagingen voor de Caritas!
Armoede in Nederland.
Een recent rapport geeft een alarmerend beeld van de
armoede in Nederland. Tegelijkertijd zijn zij ook een
aansporing voor Caritas en Diaconie om in actie te
komen.
Het rapport is afkomstig van Cordaid, de Nederlandse
afdeling van Caritas Internationalis. Het rapport is
onderdeel van een groot Europees project om de sociale
uitdagingen in de verschillende landen in Europa in kaart
te brengen.
In een overzicht van de situatie in Nederland beschrijft
het vier grote uitdagingen op het gebied van armoede en
sociale uitsluiting. Op de eerste plaats is er de stijging in
eenoudergezinnen die moeten rondkomen van het
minimum. Ook blijven die steeds langer in zo’n situatie.
Dat betekent dat ook steeds meer kinderen in Nederland
opgroeien in armoede. Een tweede probleem is de
hardnekkige werkloosheid, met name voor de groep
ouder dan 45 jaar. Hun situatie lijkt ook steeds
uitzichtlozer. Daarbij komt een steeds grotere groep
ZZP’ers, met een minimaal en onzeker inkomen, zonder
een opbouw in sociale rechten.

Opening Voedselbank Anna Paulowna Caritas
Noordkop
Op vrijdag 29 januari werd de Voedselbank in Anna
Paulowna officieel geopend door de wethouder van
Hollands Kroon. Der Voedselbank reikt meer dan 150
voedselpakketten uit in de gemeente Hollands Kroon en
Schagen. Zij wordt onder andere gesteund door de
caritas Den Helder. Voor meer informatie:
pcidenhelder@kpnmail.nl
Buddyproject Vluchtelingen
Caritas Huizen
Ook in Huizen hebben de kerken (alle gezindten) de
handen ineengeslagen ten aanzien van de problematiek
rondom de vluchtelingen. Samen (protestant en rooms
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Een derde probleem ziet Cordaid verschijnen in de
uitsluiting van specifieke groepen op de arbeidsmarkt en
van de welvaart. Oudere werknemers, migranten en
vluchtelingen, maar ook mensen met een handicap
worden steeds meer naar de randen van de
welvaartssamenleving verdrongen.
Tenslotte constateert Cordaid dat door een combinatie
van een laag inkomen, gebrekkige scholing en
bezuinigingen de toegang tot zorg, ambtelijke instituties,
rechtspraak etc. steeds moeilijker wordt.
In haar rapport geeft zij ook suggesties voor overheid en
maatschappelijke organisaties om deze problemen aan
te pakken.
Het rapport is te bestellen via: www.cordaid.nl (te
verkrijgen in het Engels onder de titel: Caritas Cares
Netherlands Report, november 2015.

Vooraankondiging: 16 april Inspiratiedag
‘Geven om een ander’
Zaterdag 16 april a.s. organiseert Kansfonds (voorheen
Skanfonds) de Inspiratiedag ‘Geven om een ander,
kwetsbaarheid in deze tijd’. Een dag voor en door
mensen die zich vanuit de katholieke traditie laten
inspireren tot naastenliefde. Wat betekent dit in de
praktijk voor de uitvoering en betekenis van uw
vrijwilligerswerk? De dag vindt plaats bij Sant‘Egidio in
de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein 205 in
Amsterdam. Prof. dr. Andries Baart is één van de
sprekers en er worden diverse workshops gehouden,
waarin u met elkaar van gedachten kunt wisselen.
Reserveer deze datum dus snel in uw agenda. De
definitieve uitnodiging zal nog volgen. De organisatie
kijkt ernaar uit om u te kunnen verwelkomen! Voor
meer
informatie
en
aanmelding
via:
www.kansfonds.nl/inspiratiedag

NATIONALE CARITAS
BETROKKENHEID TROEF
‘Maatje zijn is niet altijd makkelijk, het is wel altijd
zinvol’. ‘Caritas is de kracht van een parochie om zich
buiten de kerkmuren te laten zien’. ‘Vind je geluk in dat
van een ander’. Delen is het nieuwe hebben’. ‘De kerk
kan vrijwilligers als ‘zorgmaatjes’ inzetten voor mensen
binnen en buiten de kerk. Naar elkaar omzien is immers
een unieke kracht van de kerk’.

Schipholwakes 2016
“Want ik was een vreemdeling, en jullie hebben mij….”
Ook in 2016 worden er wakes gehouden bij Justitieel
Centrum Schiphol aan de Duizendbladweg 100 te
Badhoevedorp. In dit centrum worden vluchtelingen
gevangen gezet die geen verblijfstatus hebben voor
Nederland, in afwachting van hun uitzetting. Voor meer
informatie over de data en de plaats van samenkomst
kunt u terecht op: www.schipholwakes.nl.

Dat zijn zo enkele citaten uit de bundel ‘Betrokkenheid
troef’, die verschillende kerken en kerkelijke organisaties
gepresenteerd hebben op 22 januari in Houten, bij de
start van het nieuwe knooppunt ‘Kerken en Armoede’.
De bundel biedt talloze voorbeelden van diaconale
activiteiten tegen armoede in Nederland. Het knooppunt
wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen
armoede in Nederland zichtbaar maken. Allen die
hieraan werken of willen gaan werken inspireren en
sterken in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een
bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.
Kijk
voor
meer
informatie
op:
·
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl
Betrokkenheid troef staat inmiddels digitaal op deze
website en is als gedrukte versie te verkrijgen voor vijf
euro via info@knooppuntkerkenenarmoede.nl of gratis
te verkrijgen bij de Diocesane Dienst caritas.

WMO netwerkbijeenkomst Kerken
Op woensdagavond 20 april is er een netwerkbijeenkomst voor mensen vanuit de kerken in Noord
Holland die betrokken zijn bij de WMO of
Participatieraad. Op deze avond is mw. Patricia Bender
te gast. Zij presenteert haar boek getiteld: “Hoera, wij
gaan bezuinigen”. Zij houdt een pleidooi dat de
bezuinigingen op de zorg niet alleen negatieve
consequenties hebben, maar ook nieuwe kansen voor
een zorgzamere samenleving. De avond wordt gehouden
in Stem in de Stad te Haarlem en begint om 20.00 uur.
U kunt zich voor deze avond alvast opgeven via
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
COLOFON
De Caritas Nieuwsbrief voor PCI besturen, diaconaal
betrokken mensen en vrijwilligers actief bij MOV
groepen 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, e-mail:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Ook voor wie
zich wil abonneren of afmelden.
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