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Diaconaal Weekend op
9 en 10 november 2013

Parochie & Caritas
Dag van de Caritas op zaterdag 1 juni

Het Diaconale Weekend valt dit jaar op 9 en 10
november. Het thema van dit weekend is: Parochie &
Caritas. Het staat parochies en PCI’s vrij om hier een
passend project bij te zoeken. Op de Dag van de Caritas
is er weer een Informatiebrochure beschikbaar met
allerlei informatie en tips.

Op Zaterdag 1 juni wordt in het Diocesaan Missionair
Centrum te Heiloo de Dag van de Caritas georganiseerd.
Het thema van die dag is Parochie en Caritas.
Het doen van naastenliefde is een activiteit van de
geloofsgemeenschap. Maar de praktijk wijst uit dat het
niet dezelfde aandacht krijgt als gebouwen, vrijwilligers,
liturgie en financiën. De Dag van de Caritas gaat dit jaar
over de vraag hoe je je parochie meekrijgt in de caritas.
Over hoe we nu en in de toekomst Gods Woord ten
uitvoer brengen. In de zorg voor elkaar, voor
kwetsbare mensen. Voor hen hebben we veel harten,
woorden en handen nodig. Op deze Caritasdag werken
veel mensen uit de praktijk mee om u te inspireren en
tips te geven om uw diaconale inzet te verbreden.
Daarnaast kunt u weer genieten van de ontmoeting met
elkaar en de goede verzorging op een prachtige plek.

REGIONALE CARITAS
Regio Delta
Vertrek Pastor Diaconie
Pastoraal werker Han Hoogakker neemt afscheid als
pastor diaconie van de regio Delta. Voorlopig wordt er
geen nieuwe pastor benoemd. De coördinator van de
Mariaparochie in Schoten (Haarlem-Noord) Loes van
Galen is tijdelijk de contactpersoon voor de Caritas in de
regio. Haar email is: parbest.schoten@hetnet.nl
Regio Hale
Witte Donderdag en de PCI
Op Witte Donderdag heeft de PCI van de parochie in
Limmen een inzameling gehouden voor de Voedselbank
IJmond-Noord.
Regio Haarlem
Antonius kookt
Op dinsdag 21 mei start een nieuw eetproject in
Haarlem. Om de twee weken zijn mensen die het niet
breed hebben, welkom om aan te schuiven.. De
bedoeling is om hen een aangename avond te bezorgen.
Het project is een initiatief van de Groenmarktparochie
en wordt ondersteund door Stem in de Stad. Voor meer
informatie: sintantoniuskookt@gmail.com

U kunt zich opgeven via caritas@bisdomhaarlemamsterdam.nl

Expositie Paul van den Bergh
tijdens Dag van de Caritas

Regio Haarlem
Diaconale Zondag
Het Interregionaal Overleg van PCI’s ( IROP) heeft op
haar vergadering van april besloten om het
gevangenispastoraat in Haarlem als project van de
Diaconale Zondag te gaan ondersteunen. Justitiepastor
John Gillissen hield een helder verhaal over zijn werk in
de ‘Koepel’ gevangenis in Haarlem. Uitgebreid ging hij in
op de mensen die daar gedetineerd zijn en wat het
gevangenispastoraat voor hen betekent. Voor meer
informatie: frits.rohling@hetnet.nl secretaris IROP.

Tijdens de Dag van de caritas is er een expositie van de
schilderijen van de Heemskerkse schilder Paul van den
Bergh. Hij laat een aantal van zijn werken zien,
geïnspireerd door de Zeven Werken van Barmhartigheid.
Tevens geeft hij uitleg over zijn Hongerdoek.

Verslag Diocesane bijeenkomst PCI’s van
15 februari 2013 op Extranet
Het verslag van de diocesane bijeenkomst van PCI’s van
15 februari is beschikbaar op Extranet van het bisdom

Justitiepastor John Gillissen
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Regio Bussum
Inzameling voor Voedselbank
Ook in de Mariakerk in Bussum is op Witte Donderdag
een inzameling gehouden voor de Voedselbank. Een
dertigtal
voedselpakketten
werden
ingezameld.
Bijzonder was dat de 450 leerlingen van de RK
basisschool De Hoeksteen deze pakketten gevuld
hadden.

Regio Castricum
Caritasspeldje Joop Feijen
Op woensdag 24 april is afscheid genomen van de
voorzitter van de PCI Castricum Joop Feijen. Hij is tien
jaar lang van daar uit de trekker geweest van de caritas
in de parochie. Hij is een van de initiatiefnemers geweest
van het vestigen van een uitgiftepunt van de
Voedselbank in Castricum. Voor zijn werkzaamheden
heeft hij het caritas speldje ontvangen.

DIACONAAL NIEUWS
Nieuwsbrief DAK (de koepel van Inloophuizen)
In de nieuwsbrief van april veel aankondigingen van
aanstaande activiteiten door het hele land. Aardig is
vooral het nieuws over de WMO. Zowel op een
studiedag als in een publicatie van professor Andries
Baart, van de Presentiebenadering, wordt er kritiek
geleverd op te optimistische kijk vanuit de WMO op de
zelfredzaamheid van mensen.
www.netwerkdak.nl
Regio Delta
Brei mee voor Save the Children
Een zeer geslaagd project in de parochiegemeenschap
Schoten was het project “ Brei mee voor Save the
Children”. We deden een oproep in de parochie om voor
de baby’s in het bergachtige gebied in Centraal Azië
mutsjes te breien. Veel pasgeboren baby’s ontbreekt het
aan verwarming en warme kleding en raken zo
onderkoeld en lopen luchtweginfecties op met
regelmatig ernstige gevolgen. Er werden maar liefst 100
mutsjes gebreid, die tijdens de afsluitende viering als
een slinger door de kerk hingen en na afloop naar de
breiwinkel aan de Nassaulaan in Haarlem werden
gebracht om verder verzonden te worden. Het mooie
van de actie was dat de één de wol aanleverde en de
ander aan het breien sloeg. Vooral de minder validen
onder ons waren blij nu ook eens een persoonlijke
bijdrage te kunnen leveren! We pakken zeker de actie
nogmaals op later in dit jaar. Voor meer informatie:
parbest.schoten@hetnet.nl

Nieuwsbrief VPSG
De nieuwsbrief van de Vereniging Pastoraat en Seksueel
Geweld blijft aandacht vragen voor misbruik van
jongeren en vrouwen. In deze nieuwsbrief aandacht voor
het Samsonrapport over misbruik in overheidsinstellingen en een notitie over Jongeren en Seksualiteit.
www.vpsg.nl
Nieuwsbrief Arme Kant
In deze nieuwsbrief de aankondigingen van twee
bijzondere bijeenkomsten. Op 15 juni wordt er een
Creativiteitsdag
georganiseerd.
Een
landelijke
inspiratiedag tegen de stijgende armoede in Nederland.
Op 27 september wordt er een symposium gehouden in
Utrecht die met name ingaat op de positie van vrouwen.
Vrouwen vormen een kwetsbare groep als het gaat om
armoede. Verder veel informatie over allerlei recente
wetswijzigingen in de sociale sector en aandacht voor
het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk
basisinkomen.
www.armekant-eva.nl

Regio Enkhuizen/Hoorn
Oriëntatie M25
Tijdens een bijeenkomst hebben vertegenwoordigers
van de parochies uit beide regio’s zich georiënteerd op
een nieuw jongerenproject M25. Het project is genoemd
naar Mattheus 25, de werken van barmhartigheid. Het
project daagt jongeren uit om hun grenzen te verleggen,
door ze in contact te brengen met mensen die wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor meer
informatie over M25 kunt u naar de website gaan:
www.mtwenttfive.nl
of:
awitte@bisdomhaarlemamsterdam.nl
Regio Zaanstreek
Subsidie De Bron
De Diocesane Commissie Caritas heeft besloten om het
nieuwe Inloophuis De Bron in Zaandam een startsubsidie
te verlenen. Na het sluiten van de het RK kerkgebouw in
de wijk Poelenburg heeft het Interkerkelijk Diaconaal
Beraad Zaanstreek het initiatief genomen om met een
aantal partijen een Inloophuis te starten. Inmiddels is
het huis open en is een coördinator/diaconaal werkster
aangesteld.

COLOFON
De Nieuwsbrief Caritas voor de PCI besturen en
diaconaal betrokken mensen in het bisdom HaarlemAmsterdam 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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