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NIEUWSBRIEF CARITAS oktober 2015
Ook voor de langere termijn zoekt de Bisschoppen
conferentie naar mogelijkheden om katholieke hulp
organisaties
op
dit
vlak
te
ondersteunen.
Daarnaast wil de Bisschoppenconferentie op korte
termijn in gesprek met de landelijke professionele
organisaties die de opvang van vluchtelingen in ons land
regelen. ‘Op deze manier willen we in kaart brengen wat
er precies nodig is om een gezin of meerdere
vluchtelingen in een geloofsgemeenschap op te kunnen
vangen.’
De Bisschoppenconferentie werkt aan een uitgebreide
verklaring over de diverse aspecten van het
vluchtelingenvraagstuk en vraagt om gebed voor alle
vluchtelingen.

DIOCESANE CARITAS
OPROEP PAUS EN BISSCHOPPEN
“ZET JE HART OPEN VOOR VLUCHTELINGEN”
Paus Franciscus heeft zondag 6 september een oproep
gedaan aan katholieke parochies en kloosters om
onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse
Bisschoppenconferentie zegt: ‘Wij willen daar gehoor
aan geven.’ In de verschillende bisdommen wordt al
langer nagedacht over de problematiek rondom
vluchtelingen en hoe de R.‐K. Kerk hierin kan helpen. De
bisschoppen zijn blij dat de paus deze problematiek
nogmaals nadrukkelijk op de agenda plaatst en zoeken in
hun eigen bisdommen contact met regionale
organisaties en lokale overheden om te kijken wat er
concreet gedaan kan worden en hoe dit kan aansluiten
op al bestaande initiatieven.

ZORG VOOR ELKAAR!
7 en 8 november Caritasweekend

De bisschoppen roepen de gelovigen op om met paus
Franciscus hun hart open te zetten voor de vluchtelingen
die naar ons land komen. ‘We stimuleren gelovigen om
zich te melden voor vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld
asielzoekerscentra, waar onder de vluchtelingen vaak
behoefte is aan een Nederlandse buddy, die kan helpen
de weg te vinden bij Nederlandse instanties. Zo kan het
voor bijvoorbeeld christelijke vluchtelingen van grote
waarde zijn om met een geloofsgenoot uit Nederland op
te trekken.’

Er verandert veel in de zorg! Wij worden geacht meer
voor onszelf en voor onze naaste te zorgen. Senioren
‘mogen’ langer thuis wonen, verzorgingshuizen gaan
dicht, thuishulp wordt vervangen door burenhulp. Wat
er gaat veranderen, waarom en wat dat voor ons
betekent, staat centraal tijdens het Caritasweekend,
gehouden op 7 en 8 november. Het weekend wordt
mede georganiseerd door de Parochiële Caritas
Instellingen van uw parochie. Over de thema’s van dit
weekend is een brochure verschenen, verkrijgbaar bij de
Dienst Caritas van het bisdom of via Extranet.
caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl

Gastvrijheid kan verder op vele manieren worden
getoond, ook door mensen eens uit te nodigen voor een
kop koffie, een maaltijd of een gezamenlijke activiteit.
Goederen geven kan ook, maar de bisschoppen
adviseren daarbij gehoor te geven aan de adviezen van
professionele organisaties met betrekking tot wat er
nodig is.
COLLECTE OP 20 SEPTEMBER

OVERLEVEN IN AMSTERDAM
Hoe overleef je in Amsterdam als je verslaafd bent en
dakloos? Aan de hand van drie indrukwekkende
ervaringsverhalen werd dat duidelijk gemaakt via een
wandeling op 12 september. Het leven als verslaafde is
keihard. Het was schokkend om te horen hoe diep
mensen kunnen zinken. Aan de hand van een bezoek aan
een bepaalde plaats werd ook duidelijk gemaakt wat er
zich aan criminaliteit voordeed. Maar hoe verder de
wandeling ging, hoe meer ook de veerkracht en de moed
naar boven kwamen. Veerkracht om het patroon van
verslaving te doorbreken. Moed om dat verhaal met
andere te delen.

De Nederlandse bisschoppen deden een oproep om een
speciale collecte te houden aan het begin van de
Vredesweek voor vluchtelingen. De parochies waar dat
nog niet gebeurd is , kunnen zich vanzelfsprekend nog
altijd aansluiten. De extra collecte is bedoeld voor de
hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van
herkomst. U kunt uw bijdragen overmaken op: NL60
INGB 0663220726 t.n.v. R.K. Kerkgenootschap in
Nederland te Utrecht, onder vermelding van ‘collecte
vluchtelingen.’
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vormen besturen en werkgroepen? De dag wordt
gegeven door de jezuïet Nikolaas Sintobin sj. De dag
start om 10.00 uur en eindigt om 16.30en wordt
gehouden in het Diocesaan Missionair Centrum te
Heiloo. Kosten voor deze dag bedragen €5,‐ Voor meer
informatie en aanmelden: caritas@bisdomhaarlem‐
amsterdam.nl

LAUDATO SI
In zijn nieuwste encycliek v geeft Paus Franciscus uiting
aan zijn zorg over de toestand in de wereld en ván de
wereld. Het gaat niet alleen over het klimaat, maar
evenzeer over de relaties tussen mensen en de zorg voor
de armen. Immers zij worden het hardst getroffen door
de veranderingen in het klimaat.
Er zijn zeven redenen om deze encycliek te lezen en er
mee aan de slag te gaan, aldus Gerard Moorman van de
Konferentie van Nederlandse Religieuzen, in een lezing
gehouden op dinsdagavond 14 oktober in de RK kerk in
Hoofddorp. Twee voorbeelden werden gepresenteerd
hoe een parochie actief kon zijn op het gebied van het
klimaat. De eerste was de actie De Groene Kerk. Een
soort keurmerk gegeven aan kerkelijke gemeenten en
parochies die zich concreet inzetten voor het klimaat. De
ander was het Fundament. Een ontmoetingsruimte
onder de RK kerk in Hoofddorp, verlicht en verwarmd
door een enorme aantal zonnepanelen op het dak van
de kerk. Het verslag van de avond kunt u vinden op de
website van het bisdom.
De encycliek is te bestellen via: www.rkkerk.nl
Voor meer informatie over de actie De Groene Kerk:
www.groenekerken.nl
KERK EN WMO

Nikolas Sintobin sj

CARITAS EN FINANCIËN
23 november
Hoe komt de caritas aan haar geld en hoe beheert ze
het? Deze vragen staan centraal op de avond over
financiën van de caritas. Het PIN fonds van de
Konferentie van Nederlandse Religieuzen zal ingaan op
de vraag wat voor projecten zij ondersteunt, waarom en
hoe. Daarnaast is aandacht voor het Beheersfonds van
het bisdom. Parochies en PCI’s kunnen hier hun
vermogen onderbrengen. De opbrengst vanuit dit fonds
ligt vaak hoger dan de gemiddelde vermogens belegging.
De avond wordt gehouden op maandagavond 23
november van 20.00 tot 22.00 uur. Kruisweg 63 te
Haarlem. U kunt zich alvast aanmelden via:
caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl

14 oktober

REGIONALE CARITAS
Caritas Purmerend
Protest opgepakt
Een jaar geleden wees de caritas Purmerend de
gemeente er al op dat er een toename was van mensen
die verward over straat liepen. Recentelijk heeft de
gemeente deze signalering opgevolgd door een
onderzoek te gelasten naar deze toename. Hoe komt het
dat steeds meer mensen gaan zwerven en waar komen
ze dan terecht? Signaleren vanuit de caritas helpt dus!
Voor meer informatie: jnoach12@gmail.com

WMO IN ACTIE
DE SOCIALE WIJKTEAMS
Op de derde oecumenische netwerkbijeenkomst,
gehouden op woensdag 14 oktober, staan de Sociale
Wijkteams centraal. In bijna iedere gemeente staat een
team van specialisten klaar om een hulpvraag in goede
banen te leiden. Hoe ze dat doen en wat dat betekent
voor de Kerk wordt op deze avond met de Wijkteams en
met de deelnemers besproken. De avond wordt
gehouden in Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22 te
Haarlem en start om 20.00 uur. Aanmelden kan via
caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl

Caritas Hoorn
Straatpastor
Caritas Hoorn stelt het straatpastor in. Dit gebeurt in
samenwerking met andere kerken. Deze pastor is
vrijgesteld van de gewone pastorale werkzaamheden om
mensen op straat te ontmoeten en waar nodig te
ondersteunen. Naast Hoorn kent ook Haarlem een
straatpastor.
Voor
meer
informatie:
info@straatpastorhoorn.nl

BEZIELINGSDAG
17 oktober
Op zaterdag 17 oktober organiseert de Dienst Caritas
haar jaarlijkse bezielingsdag in het Diocesaan Missionair
Centrum te Heiloo. Deze dag is bedoeld voor de
vrijwilligers van de caritas. Een dag om uit de dagelijkse
zorg te stappen, tot rust te komen en je te laten
inspireren. Het thema van deze dag is: leren van de
spiritualiteit van paus Franciscus. Centraal in de
Ignatiaanse spiritualiteit staat de ervaring dat je God kan
vinden en dienen in alle dingen. Hoe kunnen wij deze
ervaring zelf leren herkennen in de zorg voor mensen die
een steun in de rug nodig hebben? Hoe helpt deze
spiritualiteit ons bij het samenwerken in nieuw te
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Caritas Haarlem
Antonius Kookt
Het eettafelproject Antonius Kookt heeft zich
aangesloten bij de Franciscaanse Beweging Daarnaast
breidt Antonius Kookt haar activiteiten verder uit. Zo wil
het een tweede eettafel organiseren in Schalkwijk en
organiseert het een ontmoeting tussen religies op
maandag 21 september over de stijgende armoede in
Haarlem. Op de daarop volgende woensdag zijn alle
geloofsrichtingen in Haarlem uitgenodigd voor een
lunch. Voor meer informatie: w.blm@kpnplanet.nl

“Je mag meer verwachten”
Caritas Amstelland
“Van Kerkmensen die caritas/diaconie in hun vaandel
hebben staan, mag je dus iets meer verwachten”, aldus
pater Tom Buitendijk o.carm. in zijn wekelijkse
Brandsmaberichten. Caritas is geen naastenliefde uit
welbegrepen eigenbelang. Het is om niet, zoals wij ook
om niet hebben gekregen. Zijn inspirerende overdenking
kunt u vinden op www.titusbrandsmaparochie‐
amstelveen.nl
Caritas Diemen
Meedoen met WMO
In Diemen is de website diemenvoorelkaar gelanceerd:
een plek waar mensen kunnen vragen om vrijwillige hulp
(onder andere voor in de tuin, huis of voor, gezelschap )
en waar hulp kan worden aangeboden. Ook organisaties
die wat bieden of hulp vragen, kunnen gebruik maken
van de site. De parochie in Diemen heeft zich bij dit
initiatief aangesloten. Dit heeft de zichtbaarheid van de
caritas van de parochie vergroot. Voor meer informatie:
www.diemenvoorelkaar.nl

Caritas Uithoorn‐Aalsmeer
Gezamenlijke projecten
De vier PCI’s uit deze regio hebben een volgende stap
gezet op weg naar samenwerking. Gezamenlijk steunen
zij een zevental projecten. Hiervoor is een aanzienlijk
bedrag
vrijgemaakt.
De
projecten
omvatten
verschillende inloophuizen, een voedselbank, de VPSG
en de stichting Efraïm, die Nederlandse gedetineerden in
buitenlandse gevangenissen bezoekt. Voor meer
informatie: jvankempen@cayway.nl
Caritas Amsterdam
Franciscustafel
De Franciscustafel van de Sant’Egidiogemeenschap in
Amsterdam is een groot succes. Per keer worden er zo’n
50 gasten ontvangen. De meesten van hen leven op
straat. De gasten worden ontvangen in het Huis van Sant
’Egidio aan het Waterlooplein. Zij zoeken voor het
nieuwe seizoen nog vrijwilligers. Voor meer informatie:
info@santegidio.nl

INTERNATIONALE CARITAS
Caritas Europa

“Vluchten is geen misdaad”

Film Joseph de rebel
17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen
Extreme Armoede.

HOOP AWARD 2015 naar Sant’Egidio Amsterdam
De Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam is de
winnaar van de HOOP AWARD 2015. Tijdens het
weekend van het KJD Festival op 6 en 7 juni werd de prijs
uitgereikt door de Bossche hulpbisschop Rob Mutsaerts,
landelijk referent voor jongerenpastoraat.
De HOOP AWARD is een initiatief van Jong Katholiek, de
landelijke jongerenafdeling van de Nederlandse
Kerkprovincie. De wisselprijs wordt jaarlijks toegekend
aan het initiatief dat in de ogen van de jury het meest
hoopgevende is van alle genomineerde initiatieven. De
winnaar van de HOOP Award mag een jaar lang een
gouden kunstwerk bezitten. Daarnaast mag de winnaar
in het najaar een landelijke ontmoetingsdag organiseren
in samenwerking met Jong Katholiek. De jury was ervan
onder de indruk hoe Sant’Egidio in een relatief korte tijd
zich een eigen en herkenbare plek in de hoofdstad heeft
verworven. Vanuit het huis aan het Waterlooplein
worden tal van activiteiten georganiseerd voor en met
jongeren. Veel van die activiteiten hebben te maken met
de sociale problemen waarmee de stad te maken heeft.
Het feit dat Sant’Egidio ‐ samen met de jongeren ‐ de
Mozes‐ en Aäronkerk aan het plein opnieuw als godshuis
in gebruik heeft genomen, beschouwt de jury als een
prachtig voorbeeld van hoe je tegen de stroom kunt
laten zien hoe veel kansen er zijn voor de kerk als
levende gemeenschap

Op 17 oktober 1987 werd in Parijs de eerste
Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede onthuld
door Joseph Wresinski, priester en stichter van de
Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, en zelf
opgegroeid in bittere armoede. Ruim 100.000 (!)
mensen, waaronder veel gezinnen uit de hele wereld die
armoede en uitsluiting uit eigen ervaring kennen, waren
daarbij aanwezig.
Joseph Wresinski, zelf opgegroeid in bittere armoede,
bracht ook een huldebetuiging aan de moed, het lijden
en het verzet van de allerarmsten. Over Joseph
Wresinski bestaat een mooie film, waarin het aspect van
luisteren en nabijheid goed naar voren komt. Een
aanrader voor een diaconale filmbijeenkomst met
nagesprek in de parochie en voor caritas bestuurders.
www.atd‐vierdewereld.nl/Premiere‐Film‐Joseph‐de‐
Rebel.html
Voor meer informatie over de internationale dag Tegen
Extreme Armoede: www.oct17.org
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DIACONAAL NIEUWS

Diaconale Zondag ook in Duitsland!

“Maak haast met de aanpak van
klimaatverandering”

“Sehr geehrte Damen und Herren”

“Op 30 november 2015 vindt in Parijs de 21e
internationale klimaatconferentie plaats onder leiding
van de Verenigde Naties. De urgentie van het probleem
van een mondiale klimaatverandering is groter dan ooit.
Wanneer de schepping, het leven en de menselijke
waardigheid in het geding zijn, zeker wanneer het om de
meest kwetsbaren gaat, is het aan de kerk om op te
staan en te spreken in het publieke debat. De kerken,
verenigd in de Raad van Kerken, roepen de Nederlandse
overheid op om zich maximaal in te spannen om in
internationaal verband tot een ambitieus en bindend
klimaatakkoord te komen.”

der Caritas‐Sonntag steht vor der Tür! Diesen feiern die
deutschen Katholiken traditionell am 3. oder 4. Sonntag
im September. “
Mit freundlichen Grüßen

Bettina Weber info@carikauf.de
www.carikauf.de
Aldus de aanhef op de Duitse website van onze Duitse
collega’s. Zij houden hun Caritaszondag begin
september. Vaak valt dat ook samen met de
startweekenden van de parochies. Hierdoor laten zij zien
dat caritas een onvervreemdbaar onderdeel is van het
parochieleven. Op de website www.carikauf.de zijn een
groot aantal caritasspullen te verkrijgen. Een bezoekje
waard.

Aldus de aanhef van de oproep van de Raad van Kerken,
ter voorbereiding op de Internationale Klimaat‐
conferentie in Parijs. In de oproep worden drie concrete
maatregelen gevraagd van de overheden:
1. Maak echt bindende afspraken om de
opwarming van de aarde te beperken tot
maximaal 2 graden;
2. Zet
in
op
duurzame
economische
ontwikkelingen, welke rekening houden met
iedereen;
3. Werk aan een klimaatbestendig beleid waar
ook kwetsbare landen van profiteren.

Wereldmissiemaand voor Pakistan
Oktober is Wereldmissiemaand. Missio vraagt dit jaar
aandacht voor de katholieke kerk in Pakistan.
Minderheidsgroepen hebben het in dit islamitische land
zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en
terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes
lopen groot gevaar slachtoffer van geweld te worden.
Voor meer informatie: www.missio.nl

DE GROENE KERK

DE KLIMAATLOOP

Om aandacht te vragen voor die klimaatconferentie
organiseert de Groene Kerk de Klimaatloop. Vanaf
verschillende plekken in het land starten wandelaars. Zij
lopen verschillende etappes. De wandelingen zijn gestart
op 6 september. Deze zondag is door de kerken
uitgeroepen tot Scheppingszondag. Voor meer
informatie over deze actie en de etappes:
www.klimaatloop.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.
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