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Diocesane bijeenkomst PCI’s 15 februari
Op vrijdag 15 februari werd de jaarlijkse diocesane dag
gehouden voor PCI’s. Zo’n vijftig mensen waren
aanwezig. De Diocesane Commissie voor de Caritas deed
verslag van haar activiteiten en die van de Dienst Caritas.
Kritische vragen werden gesteld over de financiering van
de Diocesane Caritas. Vervolgens werden er twee
organisaties voorgesteld welke het afgelopen jaar
ondersteund werden. De Werkgroep Opvang
Uitgeprocedeerden vangt vluchtelingen op die na een
eerste afwijzing nog een mogelijke kans hebben voor
een
verblijfsvergunning.
Er
wordt
juridische
ondersteuning verleend en wordt gezorgd voor opvang.
Wrang was dat ondanks de gestegen nood de werkgroep
aan het eind van het jaar ophoudt te bestaan. Te weinig
vrijwilligers en geen geld zijn de belangrijkste oorzaken.
Het Jeannet Noelhuis van de Catholic Workers in
Amsterdam Zuid-Oost vangt ook vluchtelingen op en
geeft hen tijdelijke onderdak. Er is plaats voor zo’n
vijftien mensen. Het is tekenend voor deze tijd dat die
plekken vrijwel altijd bezet zijn.

Regio Haarlemmermeer
Nieuw detentie centrum
Bij Schiphol is een nieuw detentiecentrum geopend. In
dit centrum worden mensen vastgehouden voordat zij
het land worden uitgezet. Onder hen zijn veel
uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen zonder
documenten.
Namens
o.a.
de
kerken
in
Haarlemmermeer en de Catholic Workers is een petitie
opgesteld waarin een pleidooi wordt gehouden voor
verbeteringen in het strenge regime en de positie van
asielzoekers. Op 13 januari is er wandeling gehouden
naar het nieuwe detentiecentrum. De petitie is daar
aangeboden. Voor meer informatie pw. Leo Mesman
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl
Regio Amsterdam Noord
Opbrengst Diac. Zondag
De opbrengst van de Diaconale Zondag in de H.
Augustinusparochie in Amsterdam-Noord bedroeg
€ 670,50. Een van de activiteiten van de PCI om de
Diaconale Zondag onder de aandacht te brengen was het
organiseren van een Sint Maartenlunch. Vanwege
omstandigheden moest deze helaas worden uitgesteld.
Regio A’dam Zuid-Oost
Financiële hulp
Het Diaconaal Beraad van de parochie de Graankorrel
heeft een eenvoudig overzicht gemaakt hoe je mensen
kunt helpen die financiële problemen hebben. Aan de
hand van een aantal stappen krijgen mensen een
houvast aangeboden om orde te scheppen in hun
financiële situatie. Het overzicht is te verkrijgen via De
heer Toorop:
mauritstoorop@kpnmail.nl

INSPIRATIEDAG 2 maart 2013
“Te gast bij een ander”
De vrijheid hebben om echt bij een ander te zijn, was het
thema van de eerste inleiding op de eerste inspiratiedag
georganiseerd door de Dienst en de Abdij van Egmond.
Zo’n zestig mensen waren aanwezig uit alle uithoeken
van het bisdom. Marcel Elzenaar, medewerker van de
Abdij gaf de eerste inleiding. Heel inspirerend was het
filmpje van de pastoor van Breskens Omer Gilliet.
Beeldhouwer, catecheet, verteller en gastheer voor
vluchtelingen. Bijzonder was ook het verstilde gebed in
de Abdijkerk en het bezoek aan de winkel en
kaarsenmakerij. Na de pauze daagde pastor Colm Dekker
uit Amsterdam de aanwezigen uit om met elkaar in
gesprek te gaan en goede en leuke voorbeelden te
delen.

Regio Amstelveen
Werkplan 2013
In het werkplan wordt aandacht besteed aan de vorming
van een IPCI in de regio. Vier Pci’s willen deze vorm van
samenwerking dit jaar voltooien. Daarnaast is er
aandacht en steun voor het Noodfonds in Amstelveen,
Sam’s kledingactie, Vluchtelingenwerk en het
boodschappenproject ‘mee eten op afstand’. Ook dit
jaar wordt er weer een Diaconale Zondag georganiseerd
en een kerstgaven-actie. Speciale aandacht wordt
gevraagd voor de Gideonsbende. Voor meer informatie:
tom.buitendijk@hetnet.nl

EEN ZORGZAME GEMEENSCHAP, JUIST NU…!
Regio Haarlem
Nieuwe Directeur SiS
Het Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad te
Haarlem krijgt per 1 april een nieuwe directeur.
Ds.Ranfar Kouwijzer zal ds. Jurjen Beumer als pastor en
directeur gaan opvolgen. Ranfar Kouwijzer (39) is op dit
moment studentenpastor in Amsterdam. Verder is hij
nauw betrokken bij de Vluchtkerk aldaar.

DAG VAN DE CARITAS OP ZATERDAG 1 JUNI
Hoe help je kwetsbare mensen, juist nu? En hoe krijg je
je parochie hierin mee? Dit zijn de thema’s van De Dag
van de Caritas. Ook dit jaar is er weer een boeiend
programma samengesteld met bevlogen sprekers en
workshops. De plaats is wederom het Missionair
centrum in Heiloo.
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teleurgesteld dat er geen vervolg zou zijn. Nu
organiseren ze dat zelf. Eens in de maand wil de groep
bij elkaar op de koffie komen.
Pastor-diaken Han Hartog MEd
Parochie Sint Petrus' Banden - Diemen
diaken.hartog@gmail.com

Ds. Ranfar Kouwijzer

Regio Amstelveen
boekeninzameling
In de regio Amstelveen is een boekeninzameling gestart
voor de bewoners van het nieuwe detentiecentrum bij
Schiphol. In dat centrum worden onder andere
vluchtelingen opgesloten die uitgezet worden. Het
regime is streng en er is weinig recreatie. Dat is de reden
dat de parochies in Amstelveen een boeken inzameling
hebben georganiseerd. Het gaat vooral om Engelstalige
boeken. Voor meer informatie:
tom.buitendijk@hetnet.nl

DIACONAAL NIEUWS
Armoedesignaal 2012
Wie een goed inzicht wil hebben in de armoede
problematiek in Nederland kan op verschillende
websites het Armoedesignaal 2012 downloaden. Het
Signaal wil een handreiking zijn voor lokale kerken en
diaconale/caritas organisaties. Het geeft de meest
actuele informatie over armoede in Nederland,
signaleert trends, geeft een overzicht van voorgenomen
wetswijzigingen en geeft suggesties voor wat lokale
kerken en organisaties kunnen doen. In de brochure
staan ook verwijzingen naar literatuur en relevante
websites. Het is te downloaden via de volgende sites:
www.kerkinactie.nl
www.armekant-eva.nl
www.rkdiaconie.nl
www.raadvankerken.nl

THEMA: ROUWVERWERKING
Het nabij zijn aan mensen die afscheid moeten nemen
van een dierbare, is een wezenlijk voorbeeld van
diaconale arbeid. Niet voor niets is de zevende werk van
barmhartigheid: de doden begraven. Het samen
vormgeven aan een waardig afscheid, en enige aandacht
in de periode daarna is daarvoor ook essentieel. Voor
veel nabestaanden is dit ook genoeg.
Een periode van rouw breekt onvermijdelijk in alle
hevigheid aan. Velen leven zich een weg daar doorheen.
Anderen blijven zich verloren voelen in hun verdriet.
Voor hen is er méér nodig om verder te komen. Een
gespreksgroep waarin men in contact komt met
lotgenoten, kan heilzaam werken.
Ik had een dergelijke groep nog niet eerder begeleid.
Omdat er in het voorjaar van 2012 belangstelling bleek
te zijn, ben ik begonnen aan de voorbereiding. Eerst met
wat literatuurstudie om mijn theoretische kennis te
verdiepen. Vervolgens door collega's naar hun
ervaringen te vragen. En door bruikbaar materiaal te
verzamelen. Aldus heb ik een programma van zeven
bijeenkomsten uitgewerkt. Met de eerste bijeenkomst
vlak na Allerzielen 2012. En de afsluitende bijeenkomst
eind februari 2013.
Na de aankondiging in het parochieblad waren er in
totaal zeven aanmeldingen. Ook meldde zich een
(vrouwelijk) gemeentelid van de Protestante Kerk aan,
die langjarige ervaring had in het begeleiden van
gespreksgroepen rouwverwerking. Het blijkt in de
praktijk goed te werken om de begeleiding door een duo
bestaande uit een man en een vrouw te doen.
De eerste bijeenkomst was intensief. Er was genoeg
openheid en veiligheid om veel emotie te laten zien. Vlak
vóór de tweede bijeenkomst belde een van de
deelneemsters dat ze wilde afzeggen. De emoties van de
vorige keer waren haar te veel. Ik kon haar natuurlijk
niet verplichten te komen. Ik heb haar gezegd dat ik er
begrip voor had, maar dat ik het wel erg jammer zou
vinden. Vooral voor haar zelf omdat ze juist in de
gespreksgroep de (ervarings-)deskundigen zou vinden
om haar verder te helpen. Ze zou het nog één keer
proberen. Na afloop ging ze zielsblij weer naar huis.
Toen in één van de laatste bijeenkomsten de datum van
het laatste gesprek aan de orde kwam, was iedereen

Nieuwsbrief Netwerk DAK februari 2013
De Nieuwsbrief van de koepelorganisatie van Diaconale
Centra en Kerkelijke Inloophuizen is uit. Met nieuws uit
het veld, maar ook aandacht voor 25 jaar buurtpastoraat
in Maastricht, een blik in het leven van verslaafden, de
aangepaste informatiemap over de WMO en 24
praktijkverhalen over de inzet van vrijwilligers in de
schuldhulpverlening. De Nieuwsbrief is te verkrijgen via
het secretariaat van het Netwerk DAK:
secretariaat@netwerkdak.nl
Demonstratie tegen Vluchtelingenbeleid
Een groot aantal kerkelijke en maatschappelijke
organisaties organsieeert op zaterdag 23 maart een
demonstratie tegen het vluchtelingenbeleid van de
regering. Door dit beleid dreigen vluchtelingen
gecriminaliseerd en gemarginaliseerd te worden. De
demonstratie begint om 13.00 uur bij de Vluchtkerk in
Amsterdam, Erik de Roodestraat 16. Voor meer
informatie kunt u kijken op:
www.vluchtelingenactie2013.nl
COLOFON
De Nieuwsbrief Caritas 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.nl Dienst
Diocesane Caritas Postbus 1053, 2001 BB Haarlem, e-mail:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Ook als u zich wilt
abonneren.
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