DAG VAN DE CARITAS 2014
Bisdom Haarlem- Amsterdam
Zaterdag 29 maart 2014

Heiloo

CARITAS in de toekomst!

Caritas in de toekomst
Voor de toekomst van de caritas is het van groot belang dat
jongeren bij het werk betrokken worden. Op deze dag van de
caritas laten we u een aantal voorbeelden zien hoe jongeren nu al
actief zijn in de caritas. En we laten u zien hoe u jongeren bij het
werk van parochiële caritas kunt betrekken. Ook de regionale
samenwerking van caritas en parochie komt aan bod: hoe kunt u in
uw regio de caritas vormgeven zodat die aansluit bij de
maatschappelijke vragen bij u in de buurt? Aandacht voor jongeren
is wellicht ook een mogelijkheid om de regionale samenwerking in
uw regio te versterken. Vijf praktische presentaties en workshops
en u gaat naar huis met concrete tips die u in uw werk kunt
omzetten.
Onderwerpen van de inleidingen en workshops
1. DiaconAction
www.diaconaction.eu
Karin Blaauw, medewerker jongerenpastoraat , voormalig
landelijk coördinator van DiaconAction
2. M25 Hoofddorp
www.m25hoofddorp.nl
Maurice Lagemaat, jongerenwerker in Hoofddorp
3. Sant’Egidio
Colm Dekker, Sant’Egidio gemeenschap Amsterdam
En regiopastor voor diaconie in Amsterdam
4. SAMEN
www.samen.org
Michael Bauwmeister, , coördinator SAMEN Werken
Amsterdam en Dominiek Deraere, salesiaan van Don Bosco
5. SAMENWERKING PCI’s
Bestuursleden PCI Zaanstreek

Programma
09.30 uur

Ontvangst met koffie

10.00 uur

Opening

10.05 uur
10.45 uur

Vijf inleidingen over
de workshops
Koffie

11.05 uur

Workshops 1e ronde

11.35 uur

Wissel en koffie

11.45 uur

Workshops 2e ronde

12.15 uur

Conclusies workshops

12.45 uur

Lunch en ontmoeting

13.30 uur

Afsluiting

14.00 uur

Einde

,

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

Praktische gegevens
Plaats

Missionair Diocesaan Centrum
OLV ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo

Datum

29 maart 2014, ontvangst 09.30 uur

Telefoon

06-51285955 Anita Witte

Routeplanning

zie: www.olvternood.nl

Parkeren

Op parkeerterrein Bedevaartsoord.

Kosten

Geen.

Lunch

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

Workshops

U kunt na de inleidingen kiezen welke
workshops u wilt volgen.

Aanmelding

Graag ontvangen wij uw opgave door
middel van het bijgaande formulier, digitaal
of per post vóór 22 maart.

Dienst Diocesane Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam
Postadres
Postbus 1053
2001 BB Haarlem
Email
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Telefoon
023-5112600

