Bisdom Haarlem - Amsterdam

Diocesane Dienst Caritas

NIEUWSBRIEF CARITAS december 2014
gekregen. Zolang de voorraad strekt kunnen PCI’s,
diaconale vrijwilligers en andere belangstellenden een
gratis exemplaar aanvragen bij caritas@bisdomhaarlem‐
amsterdam.nl

DIOCESANE CARITAS
NIEUWJAARSRECEPTIE BISDOM
Op vrijdagmiddag 9 januari, van 16.30 tot 18.00 uur is
er de nieuwjaarsreceptie van het bisdom. U bent van
harte welkom om de bisschoppen een zalig nieuwjaar te
wensen en de onderlinge banden te versterken. De
receptie wordt gehouden in het bisschopshuis, Nieuwe
Gracht 80 te Haarlem.

TIEN STAPPENPLAN BIJ INDIVIDUEL HULPVERLENING
Wat moet je doen als PCI als mensen bij je aankloppen
voor hulp? In het septembernummer van Diakonie &
Parochie wordt een Tien‐Stappenplan gepresenteerd die
u daarbij van dienst kan zijn. De Stappen zijn niet alleen
praktisch, maar vragen ook om van te voren na te
denken over wat voor beleid uw PCI voert ten aanzien
van individuele hulpverlening. Het Tien‐Stappenplan is te
verkrijgen via het aanvragen van het septembernummer
van Diakonie & Parochie bij: caritas@bisdomhaarlem‐
amsterdam.nl

INFORMATIEMAP FINANCIËN CARITAS 2014
Op maandag 10 november werd, tijdens de cursus
fondswerving, de Informatiemap Financiën Caritas 2014
aangeboden aan de cursisten. In de map zijn alle
relevante beleidsstukken verzameld over de financiën
van de caritas in het bisdom. Tevens zijn voorbeelden
opgenomen van de Rekening en Verantwoording door
PCI’s en het opstellen van een projectaanvraag bij een
fonds. De Informatiemap is te verkrijgen via het Extranet
of de Dienst Caritas. caritas@bisdomhaarlem‐
amsterdam.nl

EERSTE HULP BIJ SCHULDEN
Veel individuele hulpaanvragen komen voort uit
schulden. Een website die elke PCI of diaconale
werkgroep daarover zou moeten kennen is
www.eerstehulpbijschulden.nl: Via deze website ontdekt
u hoe groot het schuldenrisico in uw buurt is, leert u de
signalen
herkennen
van
mensen
die
hun
schuldenprobleem proberen te verbergen en kunt u
10 tips downloaden hoe je kunt helpen zonder geld te
geven.

BIJEENKOMST BESTUURDERS PCI
20 FEBRUARI 2015
Vooraankondiging: op vrijdagmiddag 20 februari 2015
wordt de jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de
bestuurders van de Parochiële Caritas instellingen. Op
die dag zal de Diocesane Commissie voor de Caritas
uitleg geven over het gevoerde caritasbeleid van de
Dienst aan de hand van het jaarverslag. De agenda zal
medio januari verspreid worden.
DIACONIE & PAROCHIE
Diakonie & Parochie is hét ‘vaktijdschrift’ voor diaconale
vrijwilligers en caritasbestuurders. Het informeert hen
over belangrijke ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en
relevante uitgaven. Eigenlijk mag dit blad in geen enkele
parochiekern ontbreken. De PCI‐en en de bij ons
bekende werkgroepen diaconie hebben onlangs het
septembernummer als presentexemplaar toegestuurd
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steun verdienen zij van alle geloofsgemeenschappen in
onze regioparochie.

REGIONALE CARITAS

Caritas Monnickendam en Edam
Samenwerking
De Pci’s van de parochies in Edam en Monnickendam
werken nauw samen in een aantal activiteiten. Zo is er
een gezamenlijk project gekozen voor de Diaconale
Zondag. Aandacht is er toen besteed aan de opvang van
verslaafden door stichting de Regenboog.
Daarnaast worden er rondom sinterklaas en kerst allerlei
activiteiten opgezet voor mensen op en onder minimum,
waaronder het verstrekken van sinterklaascadeautjes.
Ook werken beide Pci’s samen aan een project in
Burkina Faso. Zie daarvoor verder bij de Internationale
Caritas. Bijzonder is dat de Pci in Edam een eigen
website heeft. Alle informatie kunt u daar nog eens
De
rustig
teruglezen.
www.pci‐koningshoeve.nl
samenwerking heeft ondertussen geleid tot een
concreet plan tot het oprichten van een PCI, samen met
de PCI van Ilpendam.

Caritas Hoofddorp
De mars der Vluchtelingen
Op dinsdagavond 18 november ontving de parochie in
Hoofddorp een grote groep vluchtelingen. De groep was
onderweg van Amsterdam naar Hen Haag om bij de
regering aandacht te vragen voor het invoeren van de
‘bed, bad en brood’ regeling. Een regeling verplicht
gesteld door de Raad van Europa om vluchtelingen een
menswaardig onderdak te geven. De groep werd
dinsdagavond opgevangen in het ‘fundament’ van de
kerk. In een avondprogramma werd aandacht gevraagd
voor hun situatie. De nacht hebben zij ook door kunnen
brengen. Voor meer informatie: Leo Mesman:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

Caritas Zaandam
Jaarverslag 2013 de Bron
Het jaarverslag 2013 van het Inloophuis de Bron, in de
wijk Poelburg, Zaanstad, heeft haar jaarverslag 2013
uitgegeven. In het jaar verslag constateert het bestuur
dat de sociale problematiek in de wijk toeneemt. Met
name eenzaamheid, schulden en gezinnen met
meerdere problemen nemen toe. Wat het Inloophuis
daaraan wil doen kunt u lezen in het jaarverslag. Voor
meer informatie: www.debronzaanstreek.nl
Caritas Purmerend
Purmerend Wokt
Op woensdagmiddag 12 november heft de caritas haar
jaarlijkse wokmaaltijd georganiseerd. 269 mensen
hebben hier aan deelgenomen. De maaltijd werd
mogelijk gemaakt door donaties van Rotary, de stichting
Bim‐Bam en de Jumbo. Caritas Purmerend gaat ervan uit
dat zij volgend jaar deze wokmaaltijd voor de vijfde keer
kan organiseren. Een lustrum dus. Voor meer informatie:
diaken Jack Noë: jnm.noe@quicknet.nlm

Caritas Amsterdam‐Noord
Opvang vluchtelingen
De H. Augustinusparochie in Amsterdam‐Noord heeft
besloten om een groep van 29 vluchtelingen voor twee
weken op te vangen in de pastorie. Het gaat hier om een
kleine groep die om de twee weken opgevangen wordt
in een kerk. De komende weken is de beurt aan de
parochie in Amsterdam‐Noord. Parochianen verzorgen
maaltijden, helpen bij de was en ondersteunen de
mensen op andere manieren. Voor meer informatie:
pastoor Nico van der Peet: nam.van.der.peet@wxs.nl

Caritas Purmerend
PCI’S verenigd in één Polderland
Na een tweetal bijeenkomsten in voor en najaar hebben
de gezamenlijke besturen van de PCI’s Beemster,
Schermerhorn en Purmerend, besloten om vanaf 1
januari 2015 één gezamenlijk bestuur te vormen onder
de naam PCI‐Polderland. Van het bisdom wordt
binnenkort een decreet verwacht waarin de vorming
bekrachtigd wordt.: voor meer informatie diaken Jack
Noë: jnm.noe@quicknet.nlm

Caritas Amsterdam
Herdenking Allerzielen
Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua
luceat eis – ‘Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het
eeuwig licht hen verlichten’ (Openingstekst van de
Allerzielenmis)
Op initiatief van de Catholic Workers Amsterdam heeft
op 2 november, op Allerzielen, een herdenking
plaatsgevonden van alle vluchtelingen die dit jaar zijn
omgekomen aan de buitengrenzen van Europa.
Na de herdenking vond er op enkele minuten lopen
afstand, in het Wereldhuis, een informatie avond plaats
over de grensbewaking aan de Europese buitengrenzen
en de gevolgen die deze heeft voor vluchtelingen.
Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks
drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en
veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere

Caritas Purmerend diaconaal weekend over Banja Luca
Zondag 9 november hield André Sierkstra namens de
bouwploeg van Banja Luca een presentatie over het
werk wat is verricht het afgelopen jaar. De bouwploeg
heeft prachtig werk gedaan aldaar. Hij maakte in de
presentatie duidelijk dat er veel meer gedaan is en nog
te doen staat.
Een belangrijk aspect van de Banja Luca groep
Purmerend is ook het adopteren van kinderen. Scholing
voor hen is van het grootste belang, door deze kinderen
te adopteren is het mogelijk hun kansen op onderwijs en
verdere ontplooiing mogelijk te maken. Het is
indrukwekkend wat deze Banja Luca groep allemaal
gerealiseerd heeft en nog aan het ontwikkelen is. Alle
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manieren onderweg om. Naamloos, in stilte. Volgens
cijfers die zijn verzameld door ‘United Against Racism’
gaat het sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per
jaar, in sommige jaren zelfs dubbel zoveel. Een
belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de
EU. Doel ervan is migranten zoveel mogelijk te beletten
Europa binnen te komen. Op de korte routes over zee
wordt steeds intensiever gepatrouilleerd door het
Europese agentschap Frontex. In de belangrijkste
doorgangslanden zijn met Europees geld gevangenissen
opgericht om migranten op te sluiten. Hoe scherper de
controle, hoe gevaarlijker de route die mensen nemen.
Voor meer informatie: www.noelhuis.nl

scheidslijnen diepe kloven hebben gevormd in de
samenleving.
VASTEN ESTAFETTE 2015
De Vastenestafettes van de afgelopen jaren zijn zeer
positief ervaren. De kaars, die als een estafettestokje
werd doorgeven, brandde op vele plaatsen in ons
bisdom Haarlem‐Amsterdam. In 2014 zelfs tijdens de
Pelgrimstocht vanuit Schoorl! Uit reacties blijkt dat de
kaars verbondenheid en licht gebracht heeft over
parochie‐ en regiogrenzen heen. De kaars werd
vergezeld door een gebed en een dagboek.
Meedoen
Wij vragen uw hulp om tijdig een goede agenda te
maken en een passende route uit te stippelen voor een
grenzeloze reis van de Vastenestafette kaars door het
bisdom.
Daarom willen wij u nu al informeren en u vragen of ook
uw parochie tijdens de 40‐dagen tijd deel uit kan maken
van de Vastenestafette en de kaars te laten branden bij
een of meer activiteiten. Het is de verantwoordelijkheid
van de MOV‐groep om er voor te zorgen, dat een lid van
de werkgroep of een andere parochiaan aanwezig is bij
(minimaal) het laatste uur van de Vastenestafette‐
activiteit voorafgaand aan de eigen dag. Aan het eind
van die activiteit krijgt men dan de kaars en het boek
overhandigd en neemt men die mee naar de eigen
parochie.
Voor deelname aan de Vastenestafette ontvangen wij
graag vóór 10 januari 2015 uw aanmelding.
Vervolgens kunnen wij de route van de kaars.

Caritas Haarlem
Informatie via websites
Wat moet je doen als er een beroep op je PCI wordt
gedaan? Veel informatie is tegenwoordig te vinden op
websites. In Haarlem heeft het oecumenisch diaconaal
centrum Stem in de Stad, in samenwerking met de
kerken , alle relevante informatie op de website:
www.diaconalegids.nl gezet. Ook de gemeente heeft
belangrijke adressen en informatie op een site gezet:
www.lokaalhaarlem.nl.

Aanmelden
U kunt uw aanmelding mailen naar de coördinator van
de Vastenestafette: Anneke Donkers,
jmcdonkers@gmail.com

Caritas de Kwakel
Inzameling Voedselbank
Tijdens een gezinsviering op de Diaconale Zondag
werden er meegebrachte etenswaren ingezameld voor
de Voedselbank Uithoorn‐de Kwakel. De goederen
werden in dozen gestopt en voor het altaar neergezet.
Ook door de medewerking van basisschool De Zon,
hebben kinderen veel boodschappen af kunnen geven.
De PCI De Kwakel zal tevens weer een Sinterklaasactie
en Kerstpakkettenactie organiseren. Alle pakketten
zullen worden uitgedeeld aan gezinnen, alleenstaanden
maar ook zal er speciale aandacht worden geschonken
aan de cliënten van de Voedselbank Uithoorn‐De
Kwakel. Wij hopen op een goede kerstpakkettenoogst.

Suggesties voor activiteiten, verhalen, gebeden en foto’s
van de Vastenestafettes in de afgelopen jaren kunt u
vinden op;
www.bisdomhaarlem‐amsterdam.nl/?p=vastenestafette
VOORAANKONDIGING PELGRIMSTOCHT 2015 VAN
VASTENAKTIE IN TWENTE!
In 2015 organiseert de landelijke Vastenaktie een
pelgrimstocht ter bezinning en om geld in te zamelen
voor het centrale Vastenaktieproject. Voor de
campagne 2015 ondersteunt Vastenaktie een project in
Sri Lanka van caritasorganisatie Setik uit het bisdom
Kandy.
Op 19‐20 en 21 maart 2015 vindt de pelgrimage plaats
door het afwisselende en inspirerende Twentse land. De
tochten, van maximaal 25 km per dag, zijn bezinnend
van aard en voeren langs traditionele religieuze
pleisterplaatsen. Tijdens de pelgrimage zijn de
overnachtingen op twee plaatsen: het klooster van de
zusters Franciscanessen in Denekamp en het voormalige
retraitehuis de Zwanenhof in Zenderen. Traditionele
pleisterplaatsen voor de ziel.
De pelgrimage heeft ook een concreet en materieel doel:
inzamelen van geld ten behoeve van het project in Sri
Lanka. Deelnemers worden opgeroepen iedere
kilometer door familie, vrienden en kennissen te laten
verzilveren.

Caritas Haarlem
Diaconale Zondag
Op de Diaconale Zondag in Haarlem en omgeving werd
aandacht besteed aan de verschillende projecten van
Sant’Egidio Haarlem. Deze groep heeft en eettafel
opgezet en wil deze graag uitbreiden. Daarnaast wil zij
graag een soort opvang realiseren voor zwerfjongeren,
in samenwerking met andere organisaties. Voor meer
informatie: wblm@kpnplanet.nl

INTERNATIONALE CARITAS
VASTENACTIE 2015
GRENZELOOS SAMEN LEVEN
Het thema van de Vastenaktie is ‘Grenzeloos samen
leven’. Dat laat de Vastenaktie dit jaar zien in
campagneland Sri Lanka, waar etnische en religieuze
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verbaasd over het enthousiasme van de zusters gegeven
de moeilijke omstandigheden (geen elektra). Met een
gepensioneerde installateur gaan zij nu zonnepanelen,
accu’s en LED verlichting installeren. De verzorging van
elektriciteit is een enorm belangrijke stap in de
gezondheidszorg. Voor meer informatie: Hans Ruck
h.ruck@pci‐koningshoeve.nl

De kosten van deze pelgrimstocht zijn € 260,‐‐ voor de
kosten van vier overnachtingen en alle maaltijden en
lunchpakketten.
Voor meer informatie over het programma, hoe u zich
kunt aanmelden, sponsors kunt werven en zelf een
actieposter
kunt
maken,
kijk
dan
op:
www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht
VASTENAKTIE ZOEKT ADVIESRAADLEDEN
Stichting
Bisschoppelijke
Vastenaktie
zoekt
Adviesraadsleden om de staf van Vastenaktie te
adviseren bij het kiezen van nieuwe centrale projecten,
bij het ontwikkelen van allerlei activiteiten en middelen
om de boodschap van Vastenaktie te verspreiden binnen
de parochies. De leden komen drie maal per jaar bijeen.
Van de leden wordt verbondenheid gevraagd bij het
missionaire werk en met name bij de Vastenaktie in de
parochie door middel van een lidmaatschap van de
plaatselijke Missie‐ Ontwikkeling‐ en Vredegroep (MOV,
MO of VOM), groep Kerk & Samenleving, parochiële
missiegroep of een gelijkwaardige groep. Wilt u in
aanmerking komen voor lidmaatschap van de
Vastenaktie Adviesraad? Stuur dan voor 30 november
2014 een korte motivatie, waar mogelijk aangevuld met
uw CV naar info@vastenaktie.nl

DIACONAAL NIEUWS

Inspiratiedag 'Omzien naar elkaar’
31 januari 2015
Op Zaterdag 31 januari 2015 organiseert Skanfonds de
Inspiratiedag ‘Omzien naar elkaar’. Een dag voor en
door mensen die zich vanuit de katholieke traditie laten
inspireren tot naastenliefde.
Nederland staat op de drempel van grote veranderingen
die van invloed zijn op mensen in armoede,
vluchtelingen, dak‐ en thuislozen en zieken. Wat
betekent dit in de praktijk voor de uitvoering en
betekenis van uw vrijwilligerswerk?
De rode draad van de dag is delen. Delen van bezieling.
Van ervaringen, tips en mooie verhalen. Zodat u aan het
einde van de dag met inspiratie, kennis en bemoediging
weer naar huis gaat.
De dag vindt plaats in Museum Catharijneconvent in
Utrecht, waar op dat moment de tentoonstelling ‘Ik geef
om jou!’ te zien is. Deze is mede mogelijk gemaakt door
Skanfonds. In het programma is ruimte om deze
prachtige tentoonstelling gratis te bezoeken. Voor meer
informatie: www.skanfonds.nl

Caritas Zeewolde
Project Burkina Faso
Al sinds jaren zet de actieve PCI van de parochie Sterre
der Zee zich in voor liefdadigheid binnen de
parochiegemeenschap, maar ook over de landsgrenzen
met eigen projecten in Oost‐Europa.
2 Jaar geleden is besloten voor de activiteiten over de
landsgrenzen samen te werken met de plaatselijke
Stichting Zeewolde Werelddorp. Deze stichting zet zich al
vanaf 1995 in voor de ontwikkeling van een provincie
binnen het straatarme Burkina Faso. De ondersteuning
richt zich in het bijzonder op landbouw en
watervoorziening, onderwijs en gezondheidszorg. Bij de
realisatie van de verschillende projecten wordt samen‐
gewerkt met een organisatie ter plekke. Door deze
samenwerking
voorkomen
we
verdergaande
versplintering van internationale hulpverlening en de
samenwerking met andere organisaties binnen de
gemeentegrens van Zeewolde wordt hiermee verstevigd.
Bij de startzondag van het nieuwe schooljaar is kenbaar
gemaakt dat wij ons als parochiegemeenschap het doel
stellen in komend jaar de financiering van minimaal 7
druppelirrigatiesystemen te realiseren. Een klein
deelproject binnen Zeewolde Werelddorp met een doel
van 7 maal €170,00, concreet en haalbaar. Op allerlei
manieren, vooral visueel en met demo's wordt het
onderwerp onder de aandacht gebracht bij alle groepen
binnen de parochie. Met primair als doel het bewustzijn
voor liefdadigheid over de grenzen te vergroten, de
verbondenheid binnen de parochie te vergroten en
uiteraard ook geld bijeen te brengen voor dit doel.
Inmiddels is het geld voor ruim 3 systemen al bij elkaar
gebracht en we hebben er een goed vertrouwen in, dat
het aantal van 7 ruim wordt gehaald.

Bezoek aan tentoonstelling ‘Ik geef om jou!’
Tot 1 maart 2015 loopt in het Museum Catharijne‐
convent in Utrecht de tentoonstelling ‘Ik geef om jou!’
Deze brengt de geschiedenis van naastenliefde in beeld
van de Middeleeuwen tot nu.
Een rode draad daarin vormen
de
werken
van
barmhartigheid.
Tip: plan een gezamenlijk
bezoek. Dat biedt ook de
mogelijkheid
om
de
ervaringen met elkaar te
bespreken.
Gratis
toegangskaarten zijn verkrijgbaar via de dienst caritas.
Zolang de voorraad strekt. Mail voor meer informatie
naar: awitte@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl
COLOFON
De Caritas Nieuwsbrief voor PCI besturen, diaconaal betrokken
mensen en vrijwilligers actief bij MOV groepen 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,
e‐mail:
caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl. Ook voor wie zich wil
abonneren of afmelden.

Caritas Monnickendam/Edam
1e Hulppost Ethiopië
Volgend jaar steunen de PCI’s van Edam en
e
Monnickendam het oprichten van een 1 Hulppost in
Ethiopië.. Parochianen uit Edam hebben deze post, die
door missiezusters wordt gerund, bezocht en waren
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