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Diaconale Excursie Purmerend
Woensdagavond 10 september 2014, Purmerend
Op deze avond brengen wij een bezoek aan Actief Talent.
Deze organisatie brengt mensen in beweging, op weg naar
volwaardig burgerschap. Zij werkt met mensen met een
verslavingsachtergrond en/of psychische problemen.
Aanmelden via: caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl
Bezielingsdag
Zaterdag 27 september 2014 DMC Heiloo
“Wat wilt ge dat ik doe?” Over Franciscus van Assisi, paus
Franciscus en de beleving van de armoede. Een bezielingsdag
voor mensen betrokken bij de Caritas. Aanmelding via:
caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl
Nieuwe PCI bestuurders
Donderdagavond 30 oktober 2014, DMC Heiloo
Op deze avond worden nieuwe bestuurders van Parochiële
Caritas Instellingen uitgenodigd en welkom geheten voor een
introductiebijeenkomst in de Caritas. In deze bijenkomst
wordt ingegaan in wat het caritaswerk inhoudt en het
Algemeen Reglement voor PCI’s. Ook zittende bestuurders
via:
zijn
van
harte
welkom.
Aanmelden
caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl
Diaconaal Weekend 2014
Zaterdag en Zondag 8 en 9 november, Parochies
In het weekend van 8 en 9 november staat de Caritas centraal
in het bisdom. Dit jaar is het thema Caritas en Jongeren.
Informatie over dit thema kunt u vinden in de
Informatiebrochure Diaconaal Weekend. Een brochure vol
met tips en suggesties voor het organiseren van het Diaconaal
Weekend vindt u op Extranet of u kunt het aanvragen bij de
Dienst
Diocesane
Caritas:
caritas@bisdomhaarlem‐
amsterdam.nl

Cursus Caritas en Financiën
Maandagavond 17 november, Kruisweg 63 Haarlem
Wat doe je met je geld als PCI? Hoe bewaar je het? Hoe geef
je het uit, en waaraan? En… hoe kom je aan geld? Een
bezinnings‐ en werkavond voor leden van Caritas Instellingen
over geld. Aanmelden via: caritas@bisdomhaarlem‐
amsterdam.nl
Diocesane PCI dag
Zaterdag 21 februari 2015, Heiloo
De jaarlijkse PCI dag, waarin de Diocesane Commissie voor de
Caritas en de Dienst Diocesane Caritas tekst en uitleg geeft
over
het
gevoerde
beleid.
Aanmelden
via:
caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl
Dag van de Caritas 2015
Zaterdag 28 maart 2015, DMC Heiloo
Onderwerp en programma worden nader bekend gemaakt.
Diocesane bijeenkomst Pastores Diaconie
Vrijdag 22 mei 2015, DMC Heiloo
Een inspiratie‐ en ontmoetingsdag voor de pastores die
diaconie/caritas als speciaal aandachtsveld in hun pastorale
taakomschrijving hebben.
Ubi Caritas,
Dag van de Caritas voor Migrantengemeenschappen
Georganiseerd in samenwerking met het Dekenaat
Amsterdam en Casa Migrante.
Datum, plaats en programma worden nader bekend gemaakt.
Diaconale Excursie Amsterdam
Juni 2015, Amsterdam
Datum en programma worden nader bekend gemaakt

IMPULSAVONDEN EN THEMABIJEENKOMSTEN 2014 – 2015
Impulsavonden
Op verzoek van parochies en regio’s kunnen impulsavonden
worden verzorgd over uiteenlopende onderwerpen. De
organisatie van deze avonden is in handen van de regio en/of
parochie. De medewerkers van de Dienst verzorgen de
inhoud van de bijeenkomst bij minimaal tien deelnemers.
Impulsavonden over de volgende onderwerpen zijn mogelijk:
 Inleiding in de Caritas
 Het organiseren van een Diaconaal Weekend
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 Katholieke Sociale Leer (in overleg met het Centrum
voor de Sociale Leer van de Kerk)
 Opsporen van Noden
 Samenwerking en/of fusie van PCI’s, de vorming van
een IPCI
 Werven en behouden van vrijwilligers
Themabijeenkomsten
Regio’s en parochies kunnen themabijeenkomsten verzorgen
met deskundigen van diverse maatschappelijke organisaties.
De medewerkers kunnen hierin bemiddelen. U kunt hier bij
denken
aan:
Inloophuizen,
Stichting
Present,
Justitiepastoraat, Ouderen, Vluchtelingenwerk, Mensen
zonder geldige verblijfspapieren, Jongeren, verslavingen, ATD
Vierde Wereld en Voedselbanken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
Dienst Diocesane Caritas:
Adres:
Kruisweg 69 te Haarlem
Telefoon:
023 – 5112600
Email:
caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl

