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INLEIDING
Voor de toekomst van de caritas is het van groot belang dat jongeren bij het werk van de caritas
betrokken worden. In deze brochure willen wij u kennis laten maken met een aantal initiatieven op
het gebied van de caritas en jongeren. Inspirerende initiatieven die een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan het verlevendigen van de caritas in uw parochie. Aandacht voor jongeren is wellicht ook
een mogelijkheid om de samenwerking in uw regio te versterken. Daarnaast is er een artikel over de
fusie van een aantal parochies in West Friesland. De reorganisatie van het bisdom laat immers de
caritas niet onberoerd. En natuurlijk vindt u hier ook weer allerlei liturgische suggesties en praktische
handreikingen voor het diaconale weekend van 8 en 9 november 2014.

INHOUD
Inleiding en inhoud
Voorwoord door mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop bisdom Haarlem-Amsterdam
Het Diaconaal Weekend, ook voor jongeren!
Informatie over:
- M25, jongeren actief in de caritas
- DiaconAction
- Het project Samen en Don Bosco Amsterdam: jongeren naar de Derde Wereld
- De jongeren van Sant’Egidio: hun inzet voor de daklozen in Amsterdam
- Een Zaanse PCI
Liturgische suggesties
Liedsuggesties
Slotwoord door Erik Sengers, coördinator Dienst Diocesane Caritas

COLOFON
Deze informatiebrochure is een uitgave van de Dienst Diocesane Caritas van het bisdom HaarlemAmsterdam.
Bezoekadres: Kruisweg 69, Haarlem Postadres:
Postbus 1053, 2001 BB Haarlem
Telefoon:
023-5112600
Email:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Website:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl (surf door naar: Afdelingen, Diaconie)
Een digitale versie is beschikbaar op de website van het bisdom, Afdeling Diaconie en op Extranet.
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JONGEREN EN CARITAS
Toen de Nederlandse bisschoppen in december in Rome op bezoek waren, gaf paus Franciscus hun
de raad om de mensen van onze tijd bij de armen te brengen. “Misschien dat de mensen je
schouderophalend voorbij lopen als je begint te verkondigen, maar in het gelaat van de armen zullen
ze God ontmoeten”, zo was ongeveer de gedachte van de paus.
Ik heb al vaak gemerkt dat dit zeer waar is. Wanneer we iemand ontmoeten die in nood is, gebrek
heeft, thuisloos is misschien, of geen documenten heeft, of wanneer we een ontwikkelingsland
bezoeken en mensen ontmoeten die niets meer bezitten dan de kleren die zij dragen, dan gebeurt er
iets met ons. Ik bedoel dan natuurlijk wel echt ontmoeten, niet schouderophalend aan een arme
voorbijgaan en zo je eigen oordeel hebben, zonder die mens in nood te hebben leren kennen. Op
afstand oordelen is altijd gemakkelijk. Maar iemand ontmoeten die arm is, maakt ons rijk. Misschien
maakt die ontmoeting ons meer dankbaar en doet ons beseffen hoeveel geluk we hebben gehad, dat
het ons ook had kunnen overkomen.... De zeepbel van ons eigen, kleine, veilige wereldje springt
kapot, we zien een mens die ons nodig heeft, die afhankelijk is, die nood heeft, die in de ogen van de
grote maatschappij niet meetelt (en helaas steeds minder meetelt...), maar die beeld van God is, van
een God die zelf arm wilde worden en ons leven wilde delen. De ontmoeting met een arme, is een
heel concrete ontmoeting met God, die daar werkelijk tegenwoordig is. Dit betekent dat we grote
eerbied voor de armen moeten hebben.
Ze zeggen dat de Kerk de jongeren niet kan bereiken en het is waar: die kloof is groot, veel te groot,
wat mij betreft, maar in een arme mens die zij ontmoeten, ziet God zelf hen aan en zullen jongeren
wellicht zelfs de weg naar de Kerk kunnen vinden, zeker een Kerk die oog heeft voor de armen.
Uiteindelijk gaat het erom dat jongeren God leren kennen en begrijpen wat het wil zeggen dat God
liefde is, dat zij iets van de zin, het doel en de betekenis van hun bestaan zullen begrijpen, dat hun
eigen wereldje wordt opengebroken tot een wereld waarin plaats is voor iedereen.
Toen ik pastoor was, ging ik ieder jaar met de jongeren van mijn dorpsparochie een middag helpen
bij de zusters van Moeder Teresa. Natuurlijk was dat een heel beperkte ervaring: een paar uur
temidden van zwervers en dakloze mensen. Die korte tijd met deze mensen sloeg in als een bom, de
jongeren werden er stil van, waren onder de indruk en in gedachten: nooit eerder waren zij zo met
de armen in contact geweest....
Door het goede dat wij doen, worden wij betere mensen. Door het goede dat wij doen, werken wij
mee aan een betere wereld. Door het goede dat wij voor de armen doen, ontmoeten wij Jezus, want
“wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan”(Mt. 25,40).
Dit jaar is het thema van de Diaconale Zondag: Caritas en jongeren. Het moge duidelijk zijn hoe
belangrijk ik het vind, dat jongeren bij de caritas worden betrokken. Er zijn gelukkig verschillende
goede initiatieven op dit gebied, zoals DiaconAction, M25, het Project Samen en Don Bosco
Amsterdam, waar jongeren worden voorbereid om uitgezonden te worden naar de Derde Wereld en
Sant’ Egidio Amsterdam, waar jongeren bij betrokken zijn. Op de Dag van de Caritas op 29 maart en
tijdens het Diaconale Weekend op 8 en 9 november, wordt hier aandacht aan gegeven. Ik wil dit alles
dus zeer graag en van harte bij U aanbevelen!

+Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam.
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DE KRACHT VAN EEN DIACONAAL WEEKEND

Het Diaconaal Weekend wil de diaconale opdracht van de parochie zichtbaar maken en
geloofsgemeenschappen uitdagen en ondersteunen in hun opdracht om daden van liefde te doen.
We doen onszelf als kerk te kort als we het gezelschap van gewone en kwetsbare mensen niet in de
buurt hebben en we geen aandacht hebben voor nieuwe groepen mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Naast de noden zien we ook de kracht van mensen. Als caritas alleen verstaan
wordt als reactie op nood en armoede, gaat het mis. Er valt te leren en zelfs plezier te beleven aan
het geven van aandacht die daarmee geholpen zijn en lenigen van noden waar dat nodig is.
Als christenen, als parochiegemeenschap, willen we op allerlei manieren solidair zijn met mensen in
nood en er voor hen zijn met hulp en aandacht. Door middel van het Diaconaal Weekend wordt dit
zichtbaar gemaakt voor mensen binnen en buiten de parochie. Dat zichtbaar maken van onze
diaconale opdracht kan op verschillende manieren. Waar het echter om gaat is dat de mensen zich
bewust worden dat de parochie een diaconale opdracht heeft en dat aan die opdracht op
verschillende manieren kan worden gewerkt.
Diaconaal Weekend is een vast punt in het jaar waarop de diaconale opdracht van de parochie
centraal staat. Voor de meeste parochies is dat het weekend rond Sint Maarten. In dit weekend
wordt zichtbaar gemaakt wat er op diaconaal gebied in de parochie gebeurt en welke nieuwe
initiatieven gevraagd worden. Door het zichtbaar te maken werk je aan diaconale bewustwording
van noden in de omgeving zoals bijv. financiële nood bij zelfstandigen en huiseigenaren.
Onder diaconie vallen uiteenlopende activiteiten die in een diaconaal weekend worden
samengebracht. Dit kan de samenwerking met kerkelijke en maatschappelijke organisaties
bevorderen en wordt een kader aangebracht waardoor er samenhang ontstaat tussen de
verschillende diaconale activiteiten
Het Diaconaal Weekend is een aanleiding om aan de beeldvorming over de kerk naar buiten te
werken. Het doen van liefde en gerechtigheid is één van de parels van de kerk, dat mag iedereen
weten.
Jongeren kunnen laten zien wat zij in huis hebben. Ga met hen in gesprek en zoek samen naar leuke
initiatieven. Deze brochure bevat veel specifieke informatie en tips om jongeren uit te dagen hun
grenzen te verleggen. Zij hebben het nodig om daarin ondersteunt te worden door de parochie. Het
is aan te bevelen om groepen jongeren uit Vormsel-, Provider- DiaconAction- en M25 groepen te
betrekken bij het thema. En waar het uiteindelijk allemaal om te doen is: (groepen) mensen die een
steuntje in de rug nodig helpen voelen zich gezien en gehoord.
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HET ORGANISEREN VAN EEN DIACONAAL WEEKEND
De initiatiefnemers zijn voor de organisatie van het Diaconaal Weekend zijn veelal werkgroep leden
diaconie, bestuursleden van Parochiële Caritas Instellingen, de pastor of het of het parochiebestuurslid met de portefeuille diaconie. In diverse regio’s is inmiddels vanuit het regio-overleg een
werkgroep Diaconaal Weekend gevormd. Zij komen tijdig bijeen , kiezen een organisatie waar zij mee
samen werken en nemen contact met hen op voor de invulling van een informatieavond en
medewerking aan vieringen. Een suggestie; misschien is het een idee om dit jaar een van de
jongerenprojecten uit de brochure te verwezenlijken in de parochie of regio.
De initiatiefnemers verzamelen een aantal mensen om na te denken over de keuze voor een
diaconaal project. Als de noden dicht bij huis en herkenbaar zijn, voelen parochianen zich eerder
betrokken en zijn eerder bereid te helpen. De opbrengst van de collecte kan bestemd zijn voor het
gekozen diaconale project. De opbrengst van de collecte kan overhandigd worden aan de organisatie
van het gekozen diaconale project. Dit zorgt tevens voor een gelegenheid om bij het project op
bezoek te gaan.
Wat moet er gebeuren en wie doet wat. Een eenvoudig draaiboekje helpt om een overzicht te
maken van de stappen die moeten worden gezet. Een eenvoudig voorbeeld vindt u op het Extranet
van het bisdom of kunt u aanvragen bij de Dienst Diocesane Caritas. Daarnaast is een draaiboekje,
zeker als u evalueert, van waarde voor de organisatie van het Diaconaal Weekend in het volgende
jaar. Overleg tijdig, geef de mensen en groepen waarmee u wilt werken de tijd om zich voor te
bereiden. Denk aan de PR, de pastor/liturgiegroep, de koren. Reserveer tijdig de ruimtes voor
bijeenkomsten.
Het weekend zelf en de steun aan een project of organisatie leent zich uitstekend voor publiciteit.
Nodig een journalist uit, verstuur persberichten en maak gebruik van sociale media. Het zal iedereen
goed doen als de Kerk positief in de schijnwerpers komt.
Een belangrijks punt komt eigenlijk pas na afloop, de evaluatie. Is alles goed en volgens plan
verlopen? Zijn er voor de volgende keer leer-en verbeterpunten? En vergeet niet: een enthousiast
verhaal over een goed verlopen Diaconaal Weekend is ook weer een persbericht waard! En laat ook
andere PCI’s genieten van een positief resultaat. Stuur een kort berichtje naar de redactie van de
Caritas Nieuwsbrief, zodat ook anderen PCI’s geïnspireerd kunnen worden.
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ZAANSTREEK

Caritas in de Zaanstreek toekomstbestendig?
In alle parochies in de Zaanstreek zijn besturen actief om vorm te geven aan zorg voor de mensen die
dat heel hard nodig hebben. Dat gebeurt voor een deel als PCI (Parochiële Caritas Instelling) maar er
zijn ook enkele interparochiële besturen.
Vertegenwoordigers van deze besturen hebben enkele keren per jaar regionaal overleg. In dat
overleg wordt steeds meer de nadruk gelegd op het vinden van vormen van samenwerking. We
proberen pro-actief in te spelen op ontwikkelingen die er te verwachten zijn. Daarbij speelt de
toekomst van de parochies natuurlijk een belangrijke rol.
We willen ook op het terrein van de caritas klaar zijn voor die toekomst.
We kiezen een pragmatische benadering: we doen samen wat we kunnen en proberen uit hoe dat
werkt. We gebruiken elkaars deskundigheid. We laten nog in het midden waar we uiteindelijk uit
zullen komen. Het formeel vormgeven aan de samenwerking heeft nu niet onze prioriteit. We zijn
ervan overtuigd dat we vanuit de praktijk daarvoor een bruikbare constructie zullen vinden.
Een opsomming van enkele zaken die “op de rol staan”:
In de Zaanstreek zijn op dit ogenblik twee Interparochiële Caritasinstellingen bezig om te fuseren tot
één bestuurlijke eenheid. Dan ontstaat er een bestuur over vier parochies, maar blijft de nabije
aanwezigheid in iedere parochie wel gegarandeerd.
We werken de komende twee jaar ook aan onze eigen deskundigheidsbevordering: met de steun van
de Dienst Diocesane Caritas gaan we aan het begin van onze regiovergaderingen drie onderwerpen
uitdiepen, zoals het herkennen van noden, het zoeken en vinden van bondgenoten om hulp te
verlenen, en het organiseren van doeltreffende hulpverlening.
Als zich een ingewikkelde hulpvraag voordoet wordt die op de voorzitters e-maillijn geplaatst. Dan
geldt de afspraak dat iedere voorzitter reageert met suggesties om de kwestie aan te kunnen pakken.
We hebben in toenemende mate contacten buiten de eigen kerk: het Zaans Interkerkelijk Noodfonds
kan steeds actiever zijn door een goede samenwerking tussen katholieken en protestanten. Voor het
verlenen van hulp komt iedereen in aanmerking.
We hebben de afgelopen tijd veel kunnen betekenen voor de lokale Voedselbank door het houden
van diverse acties. Dat gaan we de komende tijd zeker volhouden.
Ten slotte zijn we ook bezig om te bekijken of we door het versterken van de contacten met de
parochiële MOV-groepen ons en hun werk met meer resultaat kunnen laten verlopen.
Wim Niekus
Hans Vrouwe
Frans van Rooij.
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Een landelijk jongerenproject met diaconie en actie als centrale aspecten. De wortels ervan stammen
uit 2003 en vanaf 2007 is het in heel Nederland door verschillende bisdommen omarmd en is het
aantal deelnemende jongeren gestegen tot meer dan 2000 per jaar. Daarmee heeft het project haar
duurzaamheid inmiddels bewezen. DiaconAction is een sociaal-diaconaal project voor tieners en
jongeren met als bedoeling dat jongeren aan de slag gaan om iets te betekenen in hun eigen
omgeving. Daardoor brengt het jongeren in contact met diaconie op een manier die heel direct
verbonden is met hun eigen leefomgeving. Ze leren er vaak nieuwe mensen door kennen en samen
op een goede en zinvolle manier bezig te zijn. Oorspronkelijk werd het elk jaar in het derde weekend
van november gehouden, maar tegenwoordig kunnen groepen zelf kiezen wanneer ze hun actie
willen doen. DiaconAction betekent dat we doen wat we in de Kerk zeggen: hulp bieden aan je
naaste.

Op de foto’s zien we jongeren van Hi5spirit (regionale jongerengroep voor 12-16-jarigen), die ervoor
gekozen hebben een dag te helpen bij een instelling voor mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking. Er was lekker veel werk te verzetten in de tuin en aan de rietoever. De
lunch werd supergoed verzorgd door een groep bewoners. Na het eten kregen de jongeren een korte
rondleiding op het terrein. Ook liet een van de bewoners haar kamer aan ze zien. Reactie van een
van de jongeren: “Het ziet er heel gezellig uit; eigenlijk net zoals onze slaapkamers.” Aan het eind van
de dag werd alles opgeruimd. Na een lekker kopje thee of glaasje perensap werd er afscheid
genomen van de bewoners en de vrijwilligers. Als bedankje kregen de jongeren zelfgemaakte kaarsen
en lekkere chocolade mee. En volgend jaar zijn ze weer van harte welkom!
Op deze Dag van de Caritas zullen we inzoomen op DiaconAction; een succesvol diaconaal
jongerenproject! We zullen het kort hebben over de wereld van de jongeren van vandaag; de plaats
van het gezin en van de Kerk daarin; over de bijbelse achtergronden van het project en hoe dit
project wil proberen op een laagdrempelige wijze een positieve impuls te bieden ten aanzien van de
identiteitsvorming van jongeren. Jongeren weten best hoe belangrijk het is dat je als mens wordt
gezien en gehoord; wat voor troost er kan uitgaan van het samen delen van verdriet en het ervaren
van begrip van mensen om je heen. En het geeft ze een goed gevoel om iets voor een ander te
kunnen betekenen. Het mes snijdt bij DiaconAction aan meerdere kanten tegelijk!
Ook kijken we naar de praktische kanten van het project: Op welke jongeren ga je je richten? Wat wil
je doen? Wat is daar voor nodig? Hoeveel begeleiding heb je nodig? Hoeveel tijd vraagt het? Hoe
geef je het project concreet vorm? Hoe zit het met de kosten? Hoe presenteer je je? Als het een
succes blijkt; hoe kun je dan een vervolg aan dit project geven?
Ik hoop van harte u te mogen verwelkomen bij deze workshop!
Karin Blauw
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M25 HOOFDDORP
Mtwentyfive in Hoofddorp
In Hoofddorp is het jongerenpastoraat al vele jaren een aandachtspunt. Verschillende
jongerenwerkers zijn de uitdaging aangegaan om geloof aansprekend te maken voor de jeugd.
Anderhalf jaar gelden hebben we ervoor gekozen om een nieuwe weg in te slaan. Het uitgangspunt
was om aan te sluiten bij de leefwereld en de idealen van de jongeren. Daarbij zijn samen chillen,
gezelligheid en ‘iets’ doen met je idealen en je geloof belangrijk. Zo ontstond het idee om de
jongerengroep ‘om te dopen’ tot een M25 groep, waarbij de mix van gezelligheid, iets doen voor een
ander en geloof belangrijk is. De groep is onderdeel van de parochie H. Joannes de Doper in
Hoofddorp en bestaat uit jongeren tussen de 12 tot 18 jaar. M25 probeert ook een vervolgstap te zijn
op het vormselproject om zo de jongeren ook ruimte te geven in de geloofsgemeenschap en
tegelijkertijd staat ze ook open voor alle jongeren die mee willen doen. Het M25 concept is geen
toverformule voor succesvol jongerenwerk, maar biedt wel een ideale visie voor de combinatie
Caritas en jongeren op parochie/ regio niveau.
Wat is M25 ?
Laten we beginnen met de term M25. In de jongerencultuur wordt er veel gebruik gemaakt van
afkortingen en de Engelse taal. Daarom zal het je niet verbazen dat je M25 ook uitspreekt als
Mtwentyfive. Mtwentyfive is de afkorting voor Mattheus 25. Mattheüs schrijft in dit hoofdstuk dat
Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat het vooral belangrijk is wat ze voor de zwakkeren in de
samenleving kunnen betekenen. Hij noemt zes groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de
vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. En hij zegt daarbij: alles wat jullie voor deze minsten
van de mijnen gedaan hebt, heb je uiteindelijk voor mij gedaan. Deze Bijbeltekst heeft al vele
eeuwen mensen geïnspireerd om anderen te helpen. Dit zien we terug in vele kunstwerken en Glas
in lood ramen in kerken. Het idee van een jongerengroep die zich laat inspireren door deze
Bijbeltekst van Mattheus is ontstaan in een parochie in Delft. Je inzetten voor een ander en je eigen
grenzen verleggen waren de ingrediënten voor dit project dat de naam M25 kreeg. Sindsdien zijn er
verspreid over heel Nederland verschillende M25 groepen gestart.
Wat doet M25 Hoofddorp?
M25 betekent ‘doen’, je inzetten voor een ander. Samen met de jongerengroep maken we een
verschil in Hoofddorp en omgeving. Het ‘doen’ staat bij M25-groepen centraal. Actieve inzet mét en
voor de mensen die we ontmoeten. Wij hebben dit jaar mee geholpen bij maaltijdvieringen voor
dak- en thuislozen, een Advent-ure-race, boodschappen inzamelen voor de voedselbank, het
organiseren van een Kerstmarkt, fotoworkshop en veel gezellige bijeenkomsten. En er staan veel
activiteiten gepland, waaronder een reis naar Taizé, de KJD en vele diaconale activiteiten. Voor meer
info kijk eens op onze website: www.m25hoofddorp.nl
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DON BOSCO & SAMEN
Onze organisatie “Don Bosco SAMEN” heeft contact met straatkinderenprojecten in Azië, LatijnsAmerika en Afrika. SAMEN biedt jongeren (18-25 jaar) de mogelijkheid om daar voor een periode van
3 tot 6 maanden als vrijwilliger te werken. SAMEN zorgt voor een goede voorbereiding van de
jongeren voordat ze vertrekken, we houden contact gedurende het verblijf, en er is een na-traject
waarbij hun ervaring centraal staat. Ook kunnen jongeren voor een kortere tijd (5 weken) mee met
een groepsreis langs verschillende straatkinderenprojecten in Azië, Latijns-Amerika of Afrika. SAMEN
organiseert elke zomer zo’n reis voor een periode van 5 weken en verzorgt de voorbereiding voor en
begeleiding op de reis.

Jongeren als nieuwe missionaris?
De voorbereiding van onze vrijwilligers vinden wij erg belangrijk. SAMEN investeert in een
goede voorbereiding zodat vrijwilligers hun steentje kunnen bijdragen aan de projecten.
Daarnaast besteedt SAMEN veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.
Wat kan ik leren tijdens dit traject? Hoe overkom ik cultuurverschillen? Wat is mijn rol als
wereldburger? Door reflectie en bezinning probeert SAMEN jongeren houvast te bieden.
Voor en door jongeren?
SAMEN wordt voor een groot gedeelte gedragen door de eigen vrijwilligers. De begeleiding
van nieuwe vrijwilligers, de PR, de groepsreis en de organisatie van voorbereidingsweekenden worden door ‘oud-vrijwilligers’ georganiseerd. Michael (actief als coördinator)
en de Salesianen van Don Bosco Amsterdam bieden op de achtergrond steun aan de
vrijwilligers. Verantwoordelijkheid en mede-eigenaarschap van de vrijwilligers staan hierbij
centraal. Hierdoor vormt SAMEN een enthousiaste en dynamisch organisatie met spirit.
SAMEN en uw parochie?
Onze vrijwilligers geven vaak bij hun vereniging, school of kerk presentaties over hun
periode op een project. Op deze manier betrekken zij hun achterban op een activerende
manier bij ontwikkelingssamenwerking en straatkinderenproblematiek. Bij bijvoorbeeld
catechese avonden of jeugddiensten maken ze jongeren enthousiast voor vrijwilligerswerk.
Vaak gaan deze presentaties samen op met sponsoracties. Op deze manier supporten zij
onze vrijwilligers die dit geld ter plaatse uitgeven aan versterken voor het project
(schoolspullen, bedden, nieuw gebouw). Wij denken graag met u mee over nieuwe
initiatieven voor jongeren en missiewerk!
Michael Baumeister
Don Bosco SAMEN, jongeren en straatkinderen
Apollolaan 91 1077 AM Amsterdam
Telefoon 020-6792095
Email: info@samen.org www.samen.org
www.facebook.com/samenjongerenenstraatkinderen
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VRIENDSCHAP IS DE BASIS

Dienst aan de armen bij de Gemeenschap van Sant’Egidio
De Gemeenschap van Sant’Egidio is ontstaan in 1968, een tijd waarin er algehele ontevredenheid
heerste over de maatschappij in Nederland en in veel Europese landen. Studenten en minima
hadden het gevoel dat er niet naar ze geluisterd werd en kwamen in opstand.
Zo ook in Italië. In Rome koos een groepje studenten voor een andere weg: samen dagelijks de Bijbel
lezen en de wijken in gaan om te zien wie de verloren schapen zijn naar wie Jezus in het Evangelie op
zoek is; wie de melaatsen zijn van hun tijd.
Ze ontmoetten daar zigeunerkinderen die hele dagen op straat hingen. Zij kregen weinig aandacht en
gingen niet naar school. Er ontstond vriendschap. De studenten kregen toestemming van de ouders
om de kinderen een keer per week op te halen om samen huiswerk te maken, spelletjes te doen en
vriendschap te leren.
Zo ontstond de Gemeenschap van Sant’Egidio. De vriendschap breidde zich uit naar eenzame
ouderen, daklozen, gehandicapten en gevangen. De gemeenschap verspreidde zich over Italië,
Europa en de hele wereld.
Die ene gemeenschap kan in verschillende
omstandigheden een eigen gezicht laten zien, omdat ze
gevormd wordt door de mensen, door de armen. Maar
overal is de gemeenschap herkenbaar aan haar eenheid
in gebed, haar inzet voor de armen en de onderlinge
vriendschap. De mensen van Sant’Egidio hebben hun
dagelijkse leven van studie, werk of gezin en komen ’s
avonds en in het weekend bij elkaar om te bidden en om
de vriendschap met de armen te onderhouden.
Ook in Nederland is Sant’Egidio actief in diverse steden,
waaronder Amsterdam. We hebben vrijdags ons gebed,
we zoeken de daklozen op en bezoeken ouderen in een
verzorgingshuis. Jaarlijks hoogtepunt is het kerstfeest
voor de armen.
Sant’Egidio is een gemeenschap die op haar eigen manier
vorm geeft aan de katholieke inzet voor de armen die Jezus
ons in het Evangelie voorleeft. Het is geen methode, wel een
manier van leven, kijken, luisteren en ontmoeten waardoor wij
van de armen leren wie Jezus is en wat het ware geluk is.Het is
een manier van geloven die geen grote structuren, gebouwen
of potten met geld nodig heeft. Op de veel gestelde vraag hoe
je vriendschap sluit met kinderen, luidt ons antwoord: ‘Met
een bal … maar het kan ook zonder bal.’ Door de combinatie
van gebed, vriendschap en concrete inzet voor de armen
blijken ook jongeren zich aangesproken te voelen door het
evangelie.
Wil je meer weten Sant’Egidio: ‘Kom en zie!’
Website: www.santegidio.nl
Facebook: www.facebook.com/santegidio.nl
Twitter: @santegidioadam
Telefoon: 06 10 13 55 32
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LITURGISCHE SUGGESTIES
DIACONAAL WEEKEND OP 8-9 NOVEMBER 2015
FEEST KERKWIJDING LATERAANSE BASILIEK
elementen voor liturgie
OPENINGSRITUS
Kruisteken en liturgische begroeting (Altaarmissaal blz. 599)
Openingswoord
Welkom op deze zondag. We vieren vandaag het feest van de basiliek 'Sint Jan van Lateranen'.
Dit Romeins gebouw geldt als de hoofdkerk van de wereld, en daar staat ook de 'cathedra' van de
paus, als bisschop van Rome. Het bisdom Haarlem - Amsterdam, introduceerde enige jaren terug,
de Dag van de diaconie, op de zondag die dicht bij Sint Maarten ligt. Zijn voorbeeld, het kleden
van een koulijdende arme man, blijft ons aanspreken. We weten dat diaconie ook paus Franciscus
na aan het hart ligt.
Vanouds spreken wij van Caritas. Wij staan daar vandaag bijzonder bij stil. Want christenzijn is
zowel spiritueel als sociaal bewogen zijn. Dichterbij dan wij denken, zijn mensen die steun, hulp
en solidariteit nodig hebben. Soms, maar niet altijd, doen zij een beroep op Caritas, van de kerk.
Dan kunnen we een helpende hand zijn. Dan kunnen wij ook uw helpende hand zijn, namens alle
parochianen; een hand die gereikt wordt aan iemand die het even zelf niet redt. We kunnen
doorverwijzen, informatie geven, met mensen een weg gaan, begeleidend naar een betere
leefsituatie. Soms ook, kunnen en moeten wij financieel ondersteunend zijn, wanneer een situatie
hier echt toe noopt.
Het thema is dit jaar 'Caritas en Jongeren'. Op deze zondag nemen we de uitdaging aan om iets
van een diaconale houding over te dragen op onze jongere medeparochianen: de kinderen,
jeugdgroepen, tieners en twintigers. In de parochies hebben de caritasinstellingen daarover
nagedacht. Hoe kunnen we als Kerk duidelijk maken dat we een opdracht hebben om zorg te
dragen de mens die we ontmoeten. Een opdracht, die een hartenwens is van God (en een rode
draad in de bijbel).
Openen wij ons nu dan voor Hem, onze God, om deze liturgie te vieren, en kracht te vragen, om
ons geloof in daden om te zetten.
Schuldbelijdenis (Altaarmissaal bijv. blz. 600)
Heer ontferm U - Eer aan God
Gebed (Altaarmissaal blz. 1037 of 1035)

LITURGIE VAN HET WOORD
Lezingen:
Ezechiël 47,1-2.8-9.12
1 Korintiërs 3,9b-11.16-17
Johannes 2,13-22
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Homilie / overweging
Geloofsbelijdenis (Altaarmissaal blz. 617 of 618)
Voorbeden
Met het Woord van het Evangelie in ons hart, vouwen wij nu de handen en bidden tot Hem, onze
Heer.
Voor alle christenen, die als gelovige mensen willen leven op deze wereld: dat ze steeds proberen
op te komen voor hun medemens, die hen nodig heeft. Laat ons bidden.
Dat Gij de leiders van volken en van grote bedrijven wilt inspireren, om eerlijk met de goederen
en bestaansmiddelen van deze aarde om te springen, en te zorgen, dat niemand iets tekort komt.
Laat ons bidden.
Heer, die een bron van licht en leven bent: zegen onze parochies, opdat ze een thuis mogen
bieden, aan ons en aan vele mensen die mogen aankloppen aan de deuren van onze kerken. Geef
dat ook dit huis nog lang een plaats van ontmoeting met U en met elkaar mag zijn. Laat ons
bidden.
Heer, die bron van liefde en verlossing bent: zegen allen, die in deze samenleving iets goeds
geven van zichzelf. Laat er steeds opnieuw mensen opstaan, met een groot hart voor de ander, een
luisterend oor en een helpende hand. Wij danken U, voor zulke mensen, die kunnen horen, zien en
zwijgen. Laat ons bidden.
God, wij bidden voor hen die in zwaar weer verkeren: in hun relatie, op het werk, financieel of
anderzins. Wij bidden voor mensen die het niet voor de wind gaat. Heer, laat hen niet vallen, wil
nieuw perspectief aan hen bieden, en deuren naar goede mogelijkheden voor hen openen. Laat
ons bidden.
Heilige, onsterfelijke God, spreid over ons uit Uw schaduw van ontferming en genade. Mogen wij
steeds weer, wanneer wij tot U bidden, ons bevestigd weten dat Gij ons vrede geeft in het hart, en
dat Gij, behalve met soms zichtbare verhoringen, ons ook onzichtbaar Uw kracht en liefde geeft
om te volharden. Door Christus onze Heer. Amen.
LITURGIE VAN HET ALTAAR
Collecte
Deze viering gaat nu over in de offerande. Dit stelt u in de gelegenheid een bijdrage te doen voor
een speciale bestemming. Wat op deze zondag aan collectegaven wordt bijeengebracht, komt ten
goede aan Caritas, met name in het licht van het thema 'Caritas en jongeren'. Wilt u ook uw
steentje bijdragen aan het bestuur van uw parochiële caritas? Zo kunnen we, niet alleen in de
decembermaand, maar ook het hele voor ons liggende jaar er weer zijn als er bij ons wordt
aangeklopt voor ondersteuning van mensen en projecten, die hoop kunnen geven, en tot een beter
leven aanzetten. Dank u wel.
Tip: kinderen laten participeren bijv. d.m.v. spaarzakjes
Aansporing tot gebed (Altaarmissaal blz. 622)
Gebed over de gaven (Altaarmissaal blz. 1038 of 1035)
Prefatie (Altaarmissaal blz. 1038)
Heilig
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Eucharistisch gebed (Altaarmissaal, naar keuze)

COMMUNIERITUS
Gebed des Heren
Vredesgebed en -wens (Altaarmissaal blz. 716)
Lam Gods
Uitnodiging tot de Communie (Altaarmissaal blz. 718)
Gebed na de Communie (Altaarmissaal blz. 1039 of 1037)
SLOTRITUS
Mededelingen
Slotgedachte
Deze zondag, vlak vóór de gedachtenis van Sint Maarten, waren wij verbonden als gemeenschap
rond Christus. Tot besluit van de liturgie wordt de zegen van God over ons uitgesproken.
Daarmee worden we gesterkt om zelf in het leven te staan als leerlingen van de Heer, die verder
dragen wat Hij belangrijk vindt: dat wij onze naasten zien staan en verzorgen. Dat wij van onszelf
- ja ons zelf - kunnen geven, en God herkennen en dienen in elke medemens. Dat wij dat als onze
opdracht zullen verstaan, en hierin steeds kunnen blijven groeien. Zo bidden wij het elkaar toe.
Zegen en wegzending (Altaarmissaal blz. 721)
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LIEDSUGGESTIES VOOR DIACONAAL WEEKEND (8/9 NOVEMBER 2014)
Liturgie Feest Kerkwijding van Basiliek van Sint Jan van Lateranen
Titel (Beginwoorden)

Vindplaatsen

Liturgisch gebruik

Christus, Gij Heer van alle dingen

GvL 412; PP 178, Rsb
362

Offerande, communie, slotlied

De Heer is mijn licht en mijn heil

GvL 27; LD 491; PP 112

Antwoordpsalm (alternatief),
Communie

De vreugde voert ons naar dit huis

Liedboek (uitg. 2013)
280

Opening

Halleluja. Dit is het huis van God bij de
mensen

AbdHV 1

Alleluiavers voor het evangelie

Halleluja. Maak ons hart ontvankelijk

GvL 260

Alleluiavers voor het evangelie
(alternatief)

Hier wordt een huis voor God gebouwd

KD 204

Opening, offerande

Ik zal niet rusten

GvL 474; PP 264

Offerande, communie

O Vader die uw woning sticht

LD 958

offerande

Ps. 122 met refrein: Hoe verblijd was ik

GvL 122; LD 628

Opening, antwoordpsalm
(alternatief)

Ps. 46 met refrein: Een klaterend beekje

Klein Graduale 199
ConMB 505

Antwoordpsalm

Ps. 84 met refrein: De ijver voor uw huis

GvL 84, LD 567

Antwoordpsalm (alternatief),
communie

Ps. 84 met refrein: Gelukkig is de mens

GvL blz. 255 (alleen
refrein, koorverzen
uitgave Annie Bank NEP
84)

Antwoordpsalm (alternatief),
communie

Wees hier aanwezig

GvL 647; KD 115; PP 343

Opening

Zingt een nieuw lied alle landen

GvL 561, LD 580; KD 54;
PP 134

Opening, antwoordpsalm
(alternatief), offerande

Zingt een nieuw lied voor God

Liedboek (uitgave 2013)
971; KD 206; PP 366,
Rsb 412

Opening
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SLOTWOORD
We focussen in onze kerk vaak op structuren. Caritas en toekomst, de toekomst van de caritas, gaat
dan al snel over het behouden van de organisatie, het zoeken naar nieuwe bestuursleden, het
bewaren van het vermogen voor de toekomst. Dit is echter geen toekomstgerichte, progressieve
visie, maar een behoudende, conservatieve. Wat we ook in de gaten moeten houden, is dat caritas
ook over de toekomst gaat, om toekomst géven gaat. Het gaat er in de caritas om, om mensen die
geen hoop meer hebben, geen toekomst meer zien, weer ruimte geven, weer middelen, aandacht,
een gemeenschap, waardoor ze het leven weer aankunnen. Iedere poging tot vernieuwing van de
caritasstructuur, van het toekomstbestendig maken van de organisatie, gaat verloren als we dit
aspect niet voor ogen houden. Drie aspecten wil ik naar voren halen.
Ten eerste gaat het om concrete mensen in concrete noden. De afgelopen maanden brachten de
bisschop, de leden van de beleidscommissie en de medewerkers verschillende bezoeken aan
organisaties die mensen helpen die heel weinig toekomst hebben in dit land: illegalen, vluchtelingen,
opgesloten, onzeker, niet mogen werken, geen studie, geen ontspanning, geen verzekering en geen
inkomen. Voortdurend de angst om opgepakt te worden, of uitgebuit door een huisjesmelker, niet
naar de politie durven. Het lot van deze mensen heeft ons zeer geraakt. In uw eigen omgeving vindt
u zeker ook mensen die door sociale, financiële, juridische, economische of andere problemen geen
kant op kunnen. Vroeg Jezus ons niet juist bij deze mensen aanwezig te zijn, en roept Paus Franciscus
ons daartoe ook niet op? Als we ruimhartig deze mensen nabij zijn, naar ze luisteren en helpen de
toekomst weer in eigen hand te nemen, laten we zien wat het Koninkrijk Gods kan bewerken in
mensen.
Ten tweede gaat het ook over de toekomst van de samenleving. Een menselijke samenleving, zo
leren we uit ons geloof, is een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken. Waarin niet de een
zich beter voelt dan de ander. Waarin rechtvaardige structuren de verhoudingen regelen, en de wet
van de liefde en niet die van wapens en geweld heerst. Een samenleving waarin mensen in relatie tot
elkaar tot hun recht komen. Dit is ook iets wat in ons caritaswerk mag doorklinken. Als het gaat om
de mens, om een individu, dan gaat het ook meteen om de samenleving, gaat het om de toekomst
van een mens dan gaat het om de toekomst van de samenleving. Caritaswerk houdt dus ook in je
inzetten in de samenleving, om de verhoudingen te verbeteren en zo te verhinderen dat er mensen
tussen wal en schip, tussen de raderen vallen.
Ten derde gaat de toekomst van de caritas ook over ons. Men zegt wel eens dat geven veel leuker is
dan ontvangen. Wat is er mooier dan andere mensen een toekomst te geven? We hebben daarvoor
niet alleen de financiële bronnen tot onze beschikking, we hebben een levendige en betrokken
geloofsgemeenschap waarbinnen mensen kunnen ademhalen, een mooie liturgie die in de dagelijkse
donkerte uitzicht biedt op een lichtgevende toekomst, een inspirerend Boek over mens en
samenleving. Kortom, we hebben van onze vreugdevolle en liefhebbende God al zoveel gekregen,
waarom delen we dat niet met evenveel vreugde en liefde met de mensen die op onze weg komen?
Als we dat doen, en als mensen én dus ook jongeren, zien hoe blij je kunt worden van géven, dan
zullen ze zich vast afvragen of zij ook kunnen deelnemen in die caritas. Dan komt het met de
toekomst van die structuren ook wel goed. ,

Erik Sengers, coördinator Dienst Diocesane Caritas
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Gebed van Franciscus
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.
Maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden,
als wel om te troosten.
Om begrepen te worden
als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden
als wel om te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.
Amen.
St. Franciscus van Assisi
(1182-1226)
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