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Diocesane Dienst Caritas

NIEUWSBRIEF CARITAS september 2014
DIOCESANE CARITAS
BEZIELINGSDAG CARITAS
27 SEPTEMBER
Voor de Bezielingsdag franciscaanse spiritualiteit op 27
september a.s. in Heiloo kunt u zich nog aanmelden. De
dag staat onder leiding van de deskundige en veelzijdige
leraar franciscaanse spiritualiteit Willem Marie Speelman
en pater franciscaan Roland Putman. Op een
bezinnende en muzikale wijze maakt u o.a. kennis met
een methode die behulpzaam kan zijn in het omgaan
met hulpvragen. Voor een gedetailleerd programma:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/diaconie U kunt
zich
aanmelden
bij:
awitte@bisdomhaarlemamsterdam.nl

CURSUS DIACONIE/CARITAS
TILTENBERG
Caritas is het woord waarmee in de Kerk de dienst aan
de naaste en aan de samenleving wordt aangegeven. In
deze cursus zullen theorie en praktijk van de caritas
nader bestudeerd worden. Door te kijken naar Bijbel,
theologie en andere abrahamitische wereldgodsdiensten
zal aan begripsvorming worden gewerkt. Vervolgens
wordt de ontwikkeling van caritas geplaatst in historisch
perspectief en wordt kennisgemaakt met de structuur
van de caritas in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ook
wordt gekeken naar concrete situaties van armoede en
ongerechtigheid,
met name in Nederland, de rol van de overheid en de
inzet van katholieke, christelijke/religieuze instanties en
voor deze noden. De cursus staat open voor
caritasbestuurders en caritasvrijwilligers in de parochies.
De bijeenkomsten zijn 13 december 2014 en 31 januari,
21 februari, 18 april en 9 mei 2015 op De Tiltenberg.
Informatie en aanmelding post@tiltenberg.org
DIACONALE EXCURSIE ACTIEFTALENT in PURMEREND
woensdagavond 10 SEPTEMBER
Tijdens deze excursie maakt u kennis met een
organisatie die werkt met mensen die als gevolg van
hun verslavingsachtergrond aan de rand van de
maatschappij zijn komen te staan. Zij hebben er recht
op om (weer) mee te doen. Deze mensen kunnen door
een actieve levensstijl hun herstel bevorderen en
daardoor met succes en tevredenheid meedoen in die
maatschappij.
De medewerkers van de ActiefTalent staan dicht bij een
groep mensen in nood die wij doorgaans niet kennen
maar die wel steeds meer aan de poorten van onze kerk
kloppen. Wie zijn die mensen, en wat kunnen wij als
geloofsgemeenschappen voor hen betekenen?
Birgitt de Bruijn, coördinator van de locatie Purmerend
leidt ons rond op de werkplekken in de loods waar
ActiefTalent gehuisvest is. Zij vertelt, samen met enkele
deelnemers, hoe zij werken, waarom zij dat zó doen en
wat dat voor hen betekent. Daarna gaan we in gesprek
onder leiding van diaken Jack Noë, pastor in Purmerend.
De caritas vanuit de parochie Purmerend is nauw
betrokken bij ActiefTalent. Voor meer informatie over
ActiefTalent: www.actieftalent.nl. Voor informatie over
het programma en aanmelden, s.v.p. vóór 5 september:
awitte@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

BIJEENKOMST NIEUWE PCI BESTUURDERS 30 OKTOBER
Op donderdagavond 30 oktober is er in het Diocesaan
Missionair Centrum te Heiloo een bijeenkomst voor
nieuwe PCI bestuurders. Op die avond zal Erik Sengers
ingaan op de betekenis van de Caritas, de functies van
een PCI en de taken van een caritas bestuurder. Er is
voldoende gelegenheid voor uit-wisseling en gesprek.
De avond staat ook open voor veteranen die hun kennis
willen opfrissen. Opgave vóór 20 oktober bij
esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
STUDIEMIDDAG ECONOMIE
8 NOVEMBER
De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een brief
uitgegeven over de economie: Geroepen om te delen. In
deze brief geeft zij een analyse over de huidige
economische crisis, en geeft zij wegen aan tot een
rechtvaardigere verdeling in de wereld, en daarmee
suggesties voor een uitweg uit het financiële en
economische moeras. De studiemiddag vindt plaats in de
Abdij van Egmond. Sprekers zijn Roel van der Voor
(Centrum voor de Sociale Leer), zr Johanna Keetelaar
(Hermongemeenschap Amsterdam), br.Thijs (Abdij van
Egmond) en pastoor Cees van Lent. De brief is te
downloaden op www.knr.nl. U kunt zich aanmelden via:
communicatie@knr.nl
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CARITAS EN FONDSWERVING
10 NOVEMBER
Vrijwel alle caritas instellingen beschikken over een
eigen fonds. Maar wat als dat geld niet toereikend is
voor alle plannen? Dan kan er een beroep worden
gedaan op een van de talloze fondsen in dit land. Eén
van die fondsen is het SKAN fonds: voorheen de Stichting
Katholieke Noden. Mw. A. de Wit, medewerkster van dit
fonds, zal op maandagavond 10 november uitleg geven
hoe je dat het best kan doen. De avond begint om 20.00
uur en wordt gehouden op de Kruisweg 63 te Haarlem.
Aanmelden
kan
via:
caritas@bisdomhaarlemamsterdam.nl

ST.BOUWEN BANJA LUKA
Twee bouwprojecten
Een bouwteam uit Purmerend vertrekt op 20 september
naar Banja Luka. Zij willen twee bouwprojecten
realiseren. Het eerste project gaat om het aanleggen van
een waterput en het isoleren van een huis. Het tweede
project is het bouwen van een klein huisje voor een
alleenstaande moeder met vier kinderen. Beide
projecten kosten samen € 16.000. Bijdragen worden
bijzonder op prijs gesteld. Voor informatie kunt u
contact
opnemen
met
diaken
Jack
Noë:
jnm.noe@quicknet.nl
CARITAS AMSTERDAM NIEUW HUIS CASA MIGRANTE
Casa Migrante, het huis voor Spaanstalige migranten, is
verhuisd naar de Van Ostadestraat 270 in Amsterdam. Zij
vangen met name Spaanstalige migranten op. Casa
Migrante biedt verschillende diensten aan:
Maatschappelijk dienstverlening, arbeidsoriëntatie en
juridisch advies en hulp bij belastingaangiften,
psychologische en pastorale ondersteuning, hulp bij
vertalen en tolken, ondersteuning van migranten in de
prostitutie. Het nieuwe huis wordt op 4 september
geopend.

VORMINGSAANBOD TILTENBERG

De folder met het vormingsaanbod van het bisdom
Haarlem-Amsterdam voor het komende seizoen (2014 –
2015) is verschenen. In deze folder zijn tevens
opgenomen de kortlopende cursussen van de Tiltenberg
- het centrum voor kerkelijke opleidingen van het
bisdom in Vogelenzang - en de cursussen en andere
activiteiten in het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
in Heiloo en de activiteiten van de Diocesane Dienst
Caritas. Voor de caritas wordt er een overzicht gegeven
van het jaarprogramma 2014-2015, met onder andere
aandacht voor verschillende excursies en bezielingsdag,
een cursus voor penningmeester van PCI over
fondswerving, data voor het Diaconale Weekend en de
Dag van de Caritas 2015.
Exemplaren van de folder zijn te bestellen via:
jkeuss@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

CARITAS AMSTERDAM
VREDESKERK 90 JAAR
De Vredeskerk in Amsterdam bestaat dit jaar 90 jaar. Op
7 augustus 1924 is de kerk gewijd door Mgr. Callier. Wij
gaan dit vieren op zondag 21 september met een kerken buurtfeest. De nadruk ligt op de buurt die de laatste
jaren erg “verjongd” is. Er wonen veel studenten en
jonge mensen in tegenstelling tot een aantal jaren
geleden toen er nog veel gezinnen van buitenlandse
kom-af woonden. We willen met name ook de
maatschappelijke functie van de kerk onder de aandacht
brengen bij de buurtbewoners, zodat zij weten dat er in
en vanuit de kerk meer gebeurt dan alleen de vieringen.
Daarom hebben we Marius Singels van de Voedselbank
Zuid uitgenodigd om op 21 september te komen
vertellen over zijn werk en hij wil dat graag doen. Voor
meer informatie: Elly Visser, PCI Vredeskerk:
E.M.Visser@planet.nl

REGIONALE CARITAS
CARITAS PURMEREND

VREDESWEEK 2014

CARITAS UITHOORN
INZET VOOR VOEDSELBANK
De Voedselbank Uithoorn-De Kwakel ontving een
bijdrage in geld en concrete giften van Basisschool De
Vuurvogel. Leerlingen van de R.K. Basisschool De
Springschans, alle groepen 8 van de school, zetten zich
aan het eind van het schooljaar in voor dit goede doel.
Leeftijdgenootjes die het minder hebben profiteren
daarvan. Ook de de eigen parochie, en de PKN-kerk,
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hielden al enkele malen een inzamelingsactie waaraan
door veel mensen werd bijgedragen Het hele
voedselbankproject draait immers op de inzet van
vrijwilligers. Voor meer informatie: Tom van
Meijgaarden; tom.meijgaarden@planet.nl

De coördinatoren geven ook een cursus over
huishoudfinanciën voor RIBW mensen. Deze mensen die
(tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische of
psychosociale problemen wordt begeleiding en
activering aangeboden waar nodig met huisvesting. Zij
dienen zelf rond te komen met een toegewezen budget.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en vindt plaats
in het gebouw van RIBW in Beverwijk waar 26 mensen
zijn ondergebracht met een CIZ indicatie vanaf het zorg
zwaartepakket GGZ03.
Het RIBW is een samenwerkingsverband van
woningcorporaties, gemeenten, welzijnsorganisaties en
de GGZ.
Voor meer informatie: Mw. T.Tiddens: t.tiddens@live.nl

CARITAS KUDELSTAART
EERT JUBILARIS
Van 1974 tot 2014 zette mw. Miep Winter zich voor de
missiegroep van Kudelstaart. Daarom heeft zij als eerste
parochiaan van St. Jan het Caritas erespeldje ontvangen.
Het speldje werd haar opgespeld door de voorzitter van
de parochie, Peter Lentjes, waarna hij haar namens de
parochie feliciteerde en een boeket overhandigde.

INTERNATIONALE CARITAS
PAUS VRAAGT GEBED EN STEUN VOOR IRAK
Paus Franciscus heeft op 7 augustus jongstleden een
dringende oproep gedaan aan de Kerk wereldwijd om
mee te bidden voor vrede in Irak. Hij spreekt lokale kerkgemeenschappen aan, maar ook individuele gelovigen
om te bidden voor de getroffen bevolkingsgroepen in
het door geweld geteisterde Irak. De Nederlandse
bisschoppenconferentie heeft al eerder opgeroepen om
op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming op 15
augustus, te bidden voor de vervolgde christenen met
name in het Midden-Oosten. De oproep tot gebed van
paus Franciscus onderstreept nogmaals de zorg die er is
voor alle Irakezen die nu met grof geweld op de vlucht
worden gejaagd.

CARITAS IJMOND
SCHULDHULPMAATJESPROJECT
In 2012 is het SchuldHulpMaatje (SHM) project gestart
vanuit het Regionaal Diaconaal Centrum IJmond-Noord,
een RK instelling die vanaf 2005 actief is in de regio.
Door het landelijke team van SHM zijn 15 vrijwilligers in
de IJmond opgeleid om als maatje te mogen opereren,
een training waaraan een landelijk erkend certificaat is
gekoppeld. Er zijn twee coördinatoren aangesteld. Zij
zorgen ook voor de intakegesprekken, zowel met de
maatjes als met de cliënten (mensen in de schulden) die
worden aangemeld. In 2012 en 2013 zijn 45 hulpvragers
begeleid. De aanvragen kwamen binnen van vooral
Stichting MEE, Vluchtelingenwerk, Leger des Heils en de
verschillende PCI's in de regio.. Om de contacten met de
gemeenten en het SOCIUS maatschappelijk werk te
verbeteren is een oecumenische werkgroep gestart om
het project onder te brengen in een neutrale
zelfstandige stichting SHM IJmond met een eigen
bestuur en een eigen bankrekening.
In 2014 zijn negen maatjes actief en worden vijf nieuwe
maatjes opgeleid om de aanvragen te kunnen
beantwoorden. Samen met kandidaat maatjes uit
Purmerend en kandidaat maatjes van Stem in de Stad in
Haarlem beginnen zij in september aan een nieuwe
training. Niet alle hulpvragers zitten in een WSNPregeling. Deze Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
uit 1998 geeft burgers een extra mogelijkheid op een
schuldvrije toekomst. De rechter spreekt dan een
faillissement uit indien voldoende vaststaat dat een
persoon (geen rechtspersoon zoals een BV) niet meer in
staat is zijn/haar schulden te betalen. De WSNP is van
kracht van drie tot maximaal vijf jaar. De rechter wijst
dan een bewindvoerder aan om toe te zien of de
verplichtingen van diegene die in de schulden zit,
worden nageleefd. Men moet gedurende die tijd op een
absoluut minimum leven en men mag geen nieuwe
schulden maken. Deze mensen kunnen in deze moeilijke
periode door maatjes worden ondersteund.

Caritas Irak vraagt dringend steun voor de opvang van
tienduizenden vluchtelingen in het noorden van Irak.
Door het optreden van terroristische groepen zijn
christenen, moslims en Yedzis massaal op de vlucht
geslagen naar Koerdisch gebied. Caritas Irak probeert te
helpen maar heeft uw steun hard nodig. U kunt helpen
via: www.caritas.org
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MOV NIEUWS
WERELDMISSIEMAAND
In de Wereldmissiemaand (oktober) besteedt MISSIO dit
jaar speciale aandacht aan de katholieke gelovigen in
Myanmar (Birma). Onder het motto: Myanmar: De vlam
van het geloof doorgeven.
Op zaterdag 27 september, op de jaarlijkse
ontmoetingsdag van MISSIO, zullen er twee gasten
aanwezig zijn uit Myanmar, bisschop John Hsane Hgyi
van het bisdom Pathein en father Callistus Saw Eh
Mwee, directeur van MISSIO Myanmar.
Informatiemateriaal voor de wereldmissiemaand kunt u
vonden op: www.missio.nl

facebook en verstuur het kaartje naar iemand die wle
een opkikkertje kan gebruiken.
Het ‘Kom erbij’ festival
Op vrijdag 26 september organiseert de Coalitie Erbij
Amsterdam een festival, met muziek, ontmoetingen, het
delen van goede voorbeelden en worden mensen in het
zonnetje gezet die zich op een bijzondere manier
inzetten in hun buurt tegen eenzaamheid. Het festival
begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur, en vindt
plaats op het binnenterrein van de protestantse
diaconie, Nieuwe Keizersgracht 1a te Amsterdam.
VREDESWEEK 2014
20 – 28 SEPTEMBER
PAX organiseert van 20 tot en met 28 september de
Vredesweek. Deze week staat in teken van ontwapening,
met als motto: ‘wapen je met vrede’. Het is een jaarlijkse
week van bezinning en actie. Pax doet dit al sinds 1967.
Tientallen lokale initiatieven die als Ambassade van
Vrede aangesloten zijn bij PAX, vragen tijdens deze week
aandacht voor moedige vredesactivisten in binnen- en
buitenland. Zij organiseren honderden verschillende
activiteiten in hun eigen dorp of stad. Hoogtepunten zijn
onder andere het evenement ‘de Nacht van de Vrede’ en
de Vredeszondagen in kerken.
De Vredesweek valt altijd in de week van 21 september,
de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale
Dag van de Vrede. De Vredesweek is van 20 t/m 28
september, in 2015 van 19 t/m 27 september.
Voor informatie en materiaal over de Vredesweek:
www.ambassades.paxvoorvrede.nl

DIACONAAL NIEUWS
WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID

25 sept.– 4 okt.

Vanaf 25 september tot en met 4 oktober wordt uw
aandacht gevraagd voor de Week tegen Eenzaamheid.
Allerlei organisaties organiseren activiteiten om
aandacht te vragen voor mensen die eenzaam zijn.
Voor meer informatie: www.eenzaam.nl. U kunt ook bij
de Dienst Diocesane Caritas een brochure aanvragen
met artikelen en tips over eenzaamheid. Aanvragen kan
via: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

KOM ERBIJ & DOE MEE

DIAKONIA
AUGUSTUS 2014
Diakonia is hét lijfblad van de onze protestantse
collega’s, actief in de diaconie. Het augustusnummer
heeft als thema: Liefde, hoop en recht. In het blad een
uitgebreid artikel over de Vluchtgarage in Amsterdam.
Hoe vluchtelingen zich staande proberen te houden als
zij niet gewenst zijn. Verder een artikel over de
Zorgzame Kerk. Wat kan de kerk doen nu de overheid
zich steeds meer terugtrekt uit de zorg?
En verder veel nieuws uit de protestantse diaconie en
haar diakenen. U kunt het blad bestellen via:
diakonie@kerkinactie.nl

WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID IN AMSTERDAM
Een aantal organsaties in Amsterdam hebben zich
verenigd in een coalitie tegen eenzaamheid: Coalitie
Erbij Amsterdam. Zij organiseren in Amsterdam een
aantal aansprekende projecten om eenzaamheid tegen
te gaan, onder de titel: ‘Kom erbij & doe mee’.
De langste eettafel
Gedurende de hele week worden er in zoveel mogelijk
buurten in Amsterdam buurteettafels georgansieerd. Dit
gebeurt door de deelnemende organisaties, maar ook
individuen en groepen worden uitgenodigd om een
eetatfel te organiseren. De lengte van alle eetatfels
wordt opgeteld, en zo komen wij aan de langste eettafel
van Nederland.
Campagne ‘Lieve Amsterdammer’
Stuur zomaar eens een kaartje naar iemand die dat kan
gebruiken. In de Week tegen Eenzaamheid zal je overal
in Amsterdam lege kaartjes tegen komen. In de metro of
bus, in winkels of zomaar op straat. Schrijf er een
positieve boodschap, maak een foto en zet die op

COLOFON
De Caritas Nieuwsbrief voor de PCI besturen en diaconaal
betrokken mensen in het Bisdom Haarlem-Amsterdam
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 voor wie zich
wil abonneren.
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