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NIEUWSBRIEF CARITAS september 2013
OPROEP VAN PAUS FRANSISCUS VOOR SYRIE
“Dat je mensen mag blijven ontmoeten die jou genegen
zijn, ja dat is belangrijk als je ouder wordt of ziek bent.
Één van de mensen die zich daarvoor inzet in onze
gemeenschap Is Annie de Haan en die willen wij vandaag
even in het zonnetje zetten. Bij veel van de mensen die
hier zijn vandaag ben jij al wel eens op bezoek geweest
denk ik.
In de boeken van de Caritas heb ik kunnen terug vinden
dat je al sinds december 1975 bij de Caritas betrokken
bent, al bijna 38 jaar. Je hebt bestuursfuncties vervuld en
je bent vooral ziekenbezoekster bij de mensen thuis
maar je gaat ook al heel lang naar de ziekenhuizen,
geweldig zo’n inzet, je bent ook voor het bestuur een
zonnetje. Naast de Caritas ben je ook al heel lang actief
in de MOV, eigenlijk zou je meer mensen als jou wensen
in je gemeenschap. Vele keren wordt iemand geëerd bij
het vertrek uit bepaalde functies, maar omdat we er
rekening mee houden dat je nog wel even aanblijft
willen we dat vandaag doen. Annie, voor al je geweldige
inzet en altijd de aandacht voor je naaste medemens
mag ik je, mede namens het bisdom Haarlem Amsterdam, de Caritas speld overhandigen en ik wil hem
graag bij je opspelden.” Aldus Jan van Schagen,
voorzitter van de Caritas Heerhugowaard-Noord.

In een emotionele oproep heeft Paus Franciscus
aandacht gevraagd voor de schrijnende situatie in Syrië.
Meer dan twee miljoen vluchtelingen hebben het land
inmiddels verlaten en de burgeroorlog dreigt een
internationaal karakter te krijgen. Bisschop Punt heeft de
oproep van de Paus ondersteund in een brief gericht aan
alle gelovigen in ons bisdom. De brief is te vinden op de
website van het bisdom. Caritas Internationalis heeft
talloze projecten opgestart om vluchtelingen te helpen.
Ook u kunt deze projecten steunen via het netwerk van
de Caritas. Hulp wordt via vertrouwde en betrouwbare
kanalen gegeven, met inschakeling van de lokale
gemeenschappen en pastores uit de omgeving. Voor
meer informatie:
www.caritas-int.be/country/syria

DIOCESANE CARITAS
Verslag Dag van de Caritas zaterdag 1 juni
“Het is fijn om gelijkgestemden te ontmoeten en met hen
te praten over initiatieven, de focus te leggen op caritas
waar het daadwerkelijk omgaat” Aldus een van de
vijfentachtig deelnemers aan de derde Dag van de
Caritas in het bisdom. Het verslag van de Dag van de
Caritas van zaterdag 1 juni is te verkrijgen via de website
van het bisdom en Extranet
www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/afdelingen/diaconie

CARITASSPELDJE VOOR ANNIE DE HAAN
Van de Caritas Heerhugowaard
Jan van Schagen van de Caritas Heerhugowaard-Noord,
sprak bij het overhandigen van het Caritasspeldje aan
Annie de Haan de volgende inspirerende woorden:

Diaconaal Weekend 9 en 10 november
Mocht uw parochie of PCI, regionaal, behoefte hebben
aan een impulsavond/informatieavond over het
Caritasweekend, dan kunt u altijd een beroep doen op
een van de medewerkers van de Dienst Diocesane
Caritas.
Ook in de Informatiemap van de Dag van de Caritas vindt
u nog talloze ideeën en informatie over eventuele
tema’s en liturgiesuggesties. De map is te verkrijgen via:
caritas@bisdomhaarlemamsterdam.nl
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Regio Zaanstreek
Om-armt…
In de Regio de Zaanstreek heeft een initiatiefgroep
vanuit de PCI’s de diaconale activiteiten agenda gemaakt
voor het komend kerkelijk jaar onder het jaarthema:
Om-armen. De groep vraagt de parochies zich in te
zetten voor de noden van de ander, dichtbij en ver weg.
Daarnaast houdt zij een pleidooi om ook elkaar, gezien
de omstandigheden in deze tijden, te om-armen en toe
te groeien naar een verdergaande samenwerking.
Samenwerking op het gebied van zowel de
diakonie dichtbij (PCI) als ver weg (MOV), als ook de
parochies onderling. Zeven activiteiten zijn bedacht om
gezamenlijk met elkaar te doen, te beleven, dus te...
om-armen. De activiteiten zijn geïnspireerd door het
hongerdoek “God met ons” waarin de kunstenaar Paul
van de Bergh de vrijheid heeft genomen om de zeven
Werken van Barmhartigheid te vervangen door een
eigentijdse vorm. De uitwerking van deze zeven
activiteiten zal worden verzorgd door het regionale PCIen/of MOV-overleg. De activiteit zal verder worden
verzorgd door de eigen werkgroep naar goede traditie
van de eigen parochie. Meer informatie over de opzet
van het Zaanse programma: caritas@bisdomhaarlemamsterdam.nl

REGIONALE CARITAS
Regio’s Haarlem e.o.
Diaconale Zondag
De PCI’s in de regio Haarlem en omgeving hebben op de
Diaconale Zondag van verleden jaar een bedrag
opgehaald van € 5669,60 ten bate van het project
SchuldHulpMaatje Haarlem. Dit bedrag werd op een
feestelijke bijeenkomst van het Regionaal Overleg PCI's
overhandigd aan een vertegenwoordiger van het
project. Voor dit jaar hebben de PCI’s gekozen voor een
project van het gevangenispastoraat met als thema: “ik
zou wel in uw schoenen willen staan”. Zo wordt er een
inzameling georganiseerd voor kleding en schoenen en
worden parochianen uitgenodigd om in gesprek te gaan
met gedetineerden. Voor meer informatie:
Frits.rohling@hetnet.nl
Regio Amstelland
Oprichting Caritas Amstelland
Drie PCI’s in de Regio Amstelland gaan fuseren. Tot nu
toe werkten zij samen in een Personele Unie, een
samenwerkingsverband waarbij de PCI’s juridisch
zelfstandig blijven, maar de besturen uit dezelfde
personen bestaan. De fusie betekent de oprichting van
een IPCI, een Interparochiële Caritas Instelling, onder de
naam van Caritas Amstelland.
Voor meer informatie: Harry van de Grint
hvandegrint@gmail.com

Regio A’dam Noord
Opvang vluchtelingen
In de leegstaande pastorie van de parochie in Adam—
Noord worden een aantal vluchtelingen opgevangen
afkomstig van de Vluchtkerk . In juni moest een grote
groep vluchtelingen deze opvangplek verlaten en een
andere plek vinden. Dat is inmiddels gelukt. Een van hen
was echter te ziek om op de nieuwe opvangplek te
verblijven. Hij heeft nu een tijdelijk onderdak gevonden,
samen met een aantal anderen, in de pastorie in
Amsterdam Noord.
Voor meer informatie: Pastoor N. van der Peet
nam.van.der.peet@wxs.nl

Regio A’dam Oost/Diemen
Verrassing!
De werkgroep Diaconie van de parochie in Diemen heeft
een verrassingspakket georganiseerd voor kinderen
waarvan de gezinnen steun krijgen van de Voedselbank.
Via een collecte kwam er zoveel geld binnen dat de
werkgroep besloot om dit speciale project te
ondersteunen. De Voedselbank was blij met de
pakketten, met name ook omdat de kerk zelf in zwaar
weer zit. Voor meer informatie:
Diaken Han Hartog: diaken.hartog@gmail.com

Regio Aalsmeer
212 ½ jaar PCI in Kudelstaart
In 1800 lag de parochie St. Jan in het gebied dat liep van
de Haarlemmermeerpolder tot aan Nieuwveen. Een zeer
omvangrijk gebied. Toen al was er zorg voor de armen.
Vanaf
1801 werd er een kasboek gebruikt. De
armenmeester beheerde het kasboek. Een secretaris het
notulenboek. Niemand die inzage had! Maar het lange
bestaan was reden om dat dit jaar in juni jl. in de liturgie
te gedenken en te vieren.
Hoe kwam dat armenbestuur aan haar geld? Een van de
manieren was om kinderen van het kinderkoor te
verkleedden als verkleed als ‘Ot en Sien’. Zij kwamen
met borden waarop legaten, dieren ( zoals schapen,
kippen, varkens), boerderijen, land stonden afgebeeld.
Het lid van het PCI bestuur dat de publiciteit verzorgt,
vertelde hoe mensen vroeger voor het oog van de
medeparochianen na de mis om hulp moesten vragen,
recht tegenover de kerk. Wat is er dan veel veranderd.
Nu wordt hulp in stilte gegeven. Veelal is dat hulp buiten
onze eigen parochie, zelfs veel buitenlands.
Maar deze dag deden we ook wat voor de parochianen.
Samen met het kerkbestuur dat het feest van St.Jan
vierde. Erik Sengers van de Diocesane Caritas, aanwezig
namens de bisschop, feliciteerde de parochie en de PCI
van harte. Er was een tentoonstelling van oude
materialen in de kerk.

Regio Alkmaar

Diaconale excursie
Voedselbank Alkmaar
Indrukwekkend en bijzonder geslaagd was het bezoek
aan de Voedselbank in Alkmaar. Ruim vijftig parochieen caritasbestuurders en geïnteresseerden, van
Breezand tot Badhoevedorp en van Egmond tot
Medemblik, werden op 11 september in het pand van
de Voedselbank rondgeleid. Daarna ging het gezelschap
naar de H. Josephkerk in Alkmaar waar de koffie
klaarstond. Na een heldere inleiding van door de
voorzitter van de Voedselbank, waarin veel
onduidelijkheid over het waarom en hoe
van
voedselvertrekking aan armen werd weggenomen, ging
regiopastor voor diaconie Jack Noë in gesprek met de
aanwezigen. Wat kunnen wij als kerk, van oudsher
betrokken bij de noden van mensen, in deze tijd samen
met de Voedselbank betekenen? Vele initiatieven en
voorbeelden werden uitgewisseld. Heeft u ideeën en
tips? We zijn blij met uw reactie en voegen deze bij de
oogst van deze avond. In de volgende Nieuwsbrief krijgt
u dan een lijst met praktijkvoorbeelden. Graag uw
bijdrage
naar awitte@bisdomhaarlem-amstedam.nl.
Bellen kan ook: 06-51285955
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Regio Amsterdam
migrantrenpastoraat
Op 7 september 2013 was de afsluiting van de
tweejarige cursus van ”Sirviendo Jun@s”.De zestien
deelnemers aan het vormingsprogramma voor diaconale
vrijwilligers presenteerden op creatieve wijze hun
eindopdracht aan het aanwezige publiek. De rode draad
van het programma was: “hoe kan ik actief deelnemen
aan de multiculturele samenleving.” In het
ochtendprogramma kwamen andere belangrijke thema’s
aan bod in zoals:
Wat doet het vrijwilliger-zijn met mij en ons?
Het maken van een sociale diaconale kaart
Spiritualiteit en solidariteit.
Het ochtendprogramma werd afgesloten met een
forumgesprek waar de cursisten die hun eindopdracht
hadden gepresenteerd de panelleden waren. Het thema
“identiteit” was daar het kernthema van, kort
samengevat: ‘Identiteit roept een dynamisch groeiproces
op, waar ikzelf, bewust of onbewust, het roer van in
handen heb..’
Na een heerlijke lunch waar de cursisten met hun
genodigden zichtbaar van genoten, werd het middag
programma geopend met een PowerPointpresentatie
over huiselijk geweld. Een onderwerp dat niet tijdens de
cursus aan de orde kwam, maar wel op deze dag, was
de praktijk van een diaconale vrijwilliger die op bezoek
ging bij een oudere persoon die aan Alzheimer lijdt.
Daarna kwam het thema spiritualiteit en luisteren in
vertrouwen en trouw aan de orde. Het thema van “het
proces van rouwen” werd vervolgens behandeld.
Ontroerend was het verhaal van een van de cursiste over
haar levensreis: hoe zij als een geëngageerde vrouw in
Colombia haar weg, mede via de cursus, in Nederland
heeft gevonden en zich is gaan inzetten voor
gevangenen en prostituees. De dag werd afgesloten met
het uitreiken van de certificaten Bij het uitreiken werd
de brief voorgelezen met de felicitaties van Mgr. J.
Hendriks en een persoonlijk woordje voor alle 16
cursisten. Voor meer informatie: Toos Beentjes:
beentjestoos@hotmail.com

gevraagd voor moedige vredesactivisten in binnen- en
buitenland, met dit jaar bijzondere aandacht voor Syrië.
U kunt een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een
stenen vredesduifje te versturen naar een persoon of
groep die zich inzet voor een vreedzaam bestaan, een
activiteit te organiseren of zelfs een lokale Ambassade
van Vrede op te richten. Doe inspiratie op in het online
actieboek van www.ministerievanvrede.nl

DIACONAAL NIEUWS
Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen
Eropaf! signaleert een forse toename van het aantal
huisuitzettingen wegens schulden. Nam dit aantal in de
periode 2006 tot 2010 gestaag af, sinds 2011 loopt het
weer onaanvaardbaar snel op. Over 2012 rapporteert
Aedes 6.750 uitzettingen in de sociale huursector. Met
de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen probeert
Eropaf! deze ontwikkeling te keren.
Handreiking
De Handreiking is op 13 mei gepresenteerd en geeft
voorbeelden van hoe huisuitzettingen voorkomen
kunnen worden. In iedere fase van het proces dat aan
een uitzetting vooraf gaat is omkering mogelijk. De
handreiking is bruikbaar voor iedereen die met deze
kwestie te maken krijgt: huurders, woningcorporaties,
gemeenten en hulpverleners. De digitale editie bevat
een actuele kennisbank en wordt ‘up to date’ gehouden.
Voor meer informatie: www.eropaf.org
en
www.huisuitzettingen.info

INTERNATIONALE CARITAS

Week tegen de Eenzaamheid

Diocesane Missiedag
Wereldmensen in uw parochie
Met dit thema wordt de nadruk gelegd op de betekenis
die de inzet in en voor de wereld heeft voor de bevlogen
mensen in en voor hun parochies/regio’s. Velen gaan,
gesteund door hun gemeenschap op weg en brengen
een verhaal mee terug, omdat ze geraakt zijn door een
ervaring of ontmoeting, of zich concreet inzetten voor
een doel. Er zijn lezingen van ervaringsdeskundigen die
actief zijn in Eritrea en Indonesië. Tijdens twee
workshops zult u in gesprek gaan met dragers van
projecten in het buitenland (Burundi, Ethiopië en
Burkina Faso) die in de eigen parochie geworteld zijn en
nadenken over de ‘sleutels tot succes’. U bent van harte
welkom: 21 september van 10 tot 14 uur; Willibrordhuis
te Heiloo. Voor meer informatie:
missiesecretariaat@bisdomhaarlemamsterdam.nl

De Week tegen Eenzaamheid zet organisaties en mensen
aan tot actie. Acties die bedoeld zijn om mensen die zich
eenzaam voelen of dreigen dat te worden, te betrekken
bij activiteiten en te verbinden met andere mensen en
organisaties. Iedereen, wordt uitgenodigd en uitgedaagd
om
mee
te
doen.
Ook
mensen
zonder
eenzaamheidsklachten,
want
zij
kunnen
een
intermediair zijn om mensen die eenzaam zijn te
betrekken bij activiteiten. Kom erbij!
Voor meer informatie: www.samentegeneenzaamheid.nl
De langste tafel
Zo wordt er in Amsterdam weer op verschillende
plekken de “langste tafel’ georganiseerd. Ook u kunt
meedoen. Getracht wordt om het record van verleden
jaar te verbeteren. Voor meer informatie:
www.protestantsamsterdam.nl

Vredesweek
De Vredesweek loopt dit jaar van 21 tot 29 september.
Onder het motto “Act for Peace” wordt aandacht
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zo’n gemeenschap. Naast deze stap wordt er verder
gewerkt aan de zakelijke basis van het geheel. Het
vinden van een locatie zal de komende tijd een
beslissende factor zijn. Aan de aanwezigen op 4
september werd gevraagd óók over deze zaken mee te
denken. Voor meer informatie:
stichtinglinkingpeople@gmail.com of Ans van Keulen
(023 – 537 82 81).

Komt er een Arkgemeenschap in de regio
Haarlem?
-De droom van een enkeling blijft een droom, de droom
van velen wordt werkelijkheid –Met deze woorden van
Helder Camara werden de kleine 100 aanwezigen op 4
september in de Dorpskerk in Santpoort-Noord
aangespoord mee te bouwen aan de droom om een
Arkgemeenschap in Haarlem werkelijkheid te laten
worden: een woon- en werkgemeenschap waarin
mensen met én zonder een verstandelijke beperking
samenleven.
Veel
mensen
kennen
de
Arkgemeenschappen uit de boeken van Henri Nouwen.
Een Arkgemeenschap is een leef- en woongemeenschap
van mensen met en zonder een handicap. Een
initiatiefgroep onder de paraplu van Stichting Linking
People is al enige tijd bezig deze inspirerende vorm van
samen wonen en werken nieuw leven in te blazen in de
regio Haarlem e.o. De groep wil een antwoord geven op
de bureaucratisering en overregulering in de zorg en wil
op een eigentijdse wijze nieuwe vormen van zorg en
samenleven ontwikkelen die passen binnen de huidige
tijdgeest en een antwoord kunnen vormen op de
bezuinigingen. Ook wordt gezocht naar een
evenwichtige financiële basis door zorg en sociaal
ondernemerschap te combineren. Hierbij wordt in
eerste instantie gedacht aan een zorgboerderij of
tuinderij waarmee de groep al ruime ervaring heeft.

ALS HET OM DE CENTEN GAAT…….
Het Diaconaal Steunpunt te Zwolle, een samenwerking
tussen verschillende kleinere protestantse kerken, heeft
een uitstekende brochure uitgegeven over het steunen
van mensen met financiële problemen. Het is een
praktische gids, met allerlei concrete suggesties. Hoe pak
je een gesprek over geld aan? Hoe help je en wanneer
niet? Geef je geld of niet? En wat doe je als iemand niet
geholpen wil worden? Een brochure die een must is voor
iedere PCI. De brochure is te bestellen via
www.diaconaalsteunpunt.nl

CARITAS in CATHARIJNECONVENT
13 september 2014 - 01 maart 2015
In het najaar van 2014 presenteert Museum
Catharijneconvent de tentoonstelling Caritas.
Deze brede cultuurhistorische expositie brengt
op een indringende en interactieve manier de

Ans van Keulen, een van de initiatiefnemers, zette
uiteen dat ieder mens, of je nu wel of niet een
verstandelijke beperking hebt, in de eerste plaats
behoefte heeft aan een thuis waar er mensen zijn die
onvoorwaardelijk van je houden en waar je mag zijn en
uitgroeien tot wie je ten diepste bent. Zulke liefdevolle
relaties komen echter niet gemakkelijk tot stand in de
setting van een instelling. Liefde, werkelijk aandacht en
wederkerig contact ‘gebeuren’ tussen mensen, aldus
Ans: “Deze laten zich niet regelen in protocollen en
voorschriften, maar het meest essentiële in een
mensenleven komt van Boven en wordt ons gegeven”. In
de op te richten Arkgemeenschap wil de initiatiefgroep
nadrukkelijk plaats inruimen voor dit ‘Essentiële’, om zo,
bij het maken van keuzes, gericht te blijven op datgene
waar het echt om gaat.

geschiedenis en de ontwikkeling van de
christelijke

naastenliefde

in

beeld.

Het

museum werkt actief samen met Tilburg
School

of

Humanities

van

de

Tilburg

Universiteit en een aantal maatschappelijke
organisaties, waaronder Cordaid die in 2014
zijn 100-jarig jubileum viert.
Voor meer informatie: www.catharijneconvent.nl

COLOFON
De Caritas Nieuwsbrief 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-amsterdam.nl Dienst
Diocesane Caritas Postbus 1053, 2001 BB Haarlem, email: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Ook als u
zich wilt abonneren.

De komende maand gaat de initiatiefgroep verder
bouwen aan de gemeenschap door met regelmaat op
zondagmiddag samen te komen met mensen die een
verstandelijke beperking hebben en behoefte hebben
aan vriendschap. Ook nodigen zij andere mensen uit die
ook graag op enigerlei wijze betrokken willen worden bij
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