Jaarverslag diocesane caritas 2017
1. Dienst Caritas wordt diocesane caritas
In mei van 2017 werden er bezuinigingen doorgevoerd in de personele bezetting van het bisdom.
Deze raakten ook de Dienst Caritas. Van twee medewerkers werd afscheid genomen. De Dienst werd
omgezet in afdeling diocesane caritas. Voor nieuwe initiatieven en projecten werd met
ondersteuning door fondsen een beroep gedaan op nieuwe partners. Er werd een start gemaakt met
het project Nieuwe Wegen voor de Caritas in samen werking met het bureau KTB advies en
projectmanagement. Het jongerenproject Kennismaken met de Achterkant van Amsterdam werd
overgedragen aan de Oudezijds 100 gemeenschap. Vooret project Taking Care, ter ondersteuning
van de caritas van de migrantengemeenschappen, werd contact gezocht met de All Saintsparochie in
Amsterdam ZO. De Caritas Nieuwsbrief bleef in een eenvoudiger vorm behouden. Ook de nationale
contacten in de vorm van een regelmatig overleg in het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad bleven
doorgaan. Naast individuele bezoeken aan de PCI’s werd vooral via regionale overleggen contact
onderhouden met de caritasbesturen.
2. Jaarprogramma 2017
Het jaarprogramma kreeg het thema: Welkom?!
Was de aandacht in 2016 vooral gericht op de noodopvang van vluchtelingen, in 2017 werd er
aandacht gevraagd voor de opvang, welkom heten, van statushouders in de dorpen en steden van
Noord Holland. De Dag van de Caritas 2017 stond in dit teken. De inleider, dr. Aziz Azizi van
Vluchtelingenwerk Nederland schetste een goed beeld van wat het betekent om als vluchteling een
in Nederland een nieuw thuis te vinden. In workshops werden verder suggesties en methodes
aangereikt. Zoals gebruikelijk werd er ook een brochure uitgegeven met achtergrond verhalen en
suggesties voor de organisatie van de Caritas Zondag, begin november.
Naast de Dag van de Caritas werd ook medewerking verleend aan de Welkomsdag in Haarlem. Een
dag waarin Haarlemse vluchtelingen welkom geheten werden in de stad. Verder werden talloze
lokale groepen en activiteiten op het gebied van vluchtelingen ondersteund.
3. Bijeenkomsten bestuurders
Voor de bestuurders van de Parochiële Caritas Instellingen werden dit jaar twee bijeenkomsten
georganiseerd. De eerste werd gehouden op vrijdag 3 februari. Het jaarverslag 2016 werd
gepresenteerd en er werd aandacht geschonken aan noodfondsen.
Op 24 november werden de besturen wederom uitgenodigd. De econoom van het bisdom gaf tekst
en uitleg over de financiële situatie van het bisdom en de noodzaak van de personele bezuinigingen.
De stafmedewerker caritas gaf een presentatie over de verschillende toekomstscenario’s van de
PCI’s.
4. Ondersteuning PCI’s
Op een aantal plekken werd medewerking verleend aan een fusie of samenwerkingsproces van PCI’s.
Zo werd o.a. in de regio Zaanstreek een succesvol fusieproces afgerond door de vorming van een
IPCI. Aan het eind van 2017 kon geconstateerd worden dat op slechts vijf plaatsen in het bisdom het
fusie of samenwerkingsproces nog niet afgerond was.
5. Taking Care 2017
Het aantal katholieken in het bisdom neemt toe. Dat komt vooral door de groei in
migrantengemeenschappen. Omdat de sociale problematiek bij migranten groot is, werd door de
diocesane caritas het Taking Care programma opgezet. Dit programma behelst vooral het trainen van
vrijwilligers voor de caritas in de migrantengemeenschappen. Op vier zaterdagen werden de
deelnemers getraind in o. a. gespreksvoering en kennis van het Nederlandse sociale systeem. Twaalf
deelnemers ontvangen uit handen van de hulpbisschop het certificaat voor deelname aan deze

cursus. In de loop van het jaar werden er terugkomdagen georganiseerd rondom bepaalde
maatschappelijke thema’s, zoals wonen, geestelijke gezondheidszorg en huiselijke geweld.
Ondertussen bleven de deelnemers van de cursus met elkaar verbonden via een netwerk.
Hulpvragen en suggesties konden zo gedeeld worden.
6. Landelijke contacten
Vier maal per jaar komen caritasmedewerkers van bisdommen en vertegenwoordigers van
katholieke organisaties bijeen in het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad. Een van de belangrijkste
onderwerpen in het beraad was een onderzoek naar de revisie van het Algemeen Reglement voor
Parochiële Caritas Instellingen. Zo werd er o.a. gekeken naar de leeftijdsgrens en het aantal
termijnen van bestuurders. Er werd geconstateerd dat er op dit moment zoveel veranderd in de
caritas en in de bisdommen, dat een wijziging nauwelijks zin had. Tegen de tijd dat deze was
doorgevoerd. Kon men weer opnieuw beginnen. Aan de bisschoppen werd derhalve geadviseerd
voorlopig geen wijzigingen in het reglement door te voeren.
7. Diocesaan Caritas fonds
Het afgelopen jaar werd er in totaal € 89.600 uit het Diocesane Caritas Fonds uitgegeven.
Als criteria voor het ondersteunen van projecten werd aangehouden:
- het betreft een regio overschrijdende activiteit;
- verzoek om een bijdrage overtreft de reële mogelijkheden van een PCI;
- het betreft een activiteit of organisatie welke een diocesane prioriteit heeft.
Voorzover mogelijk werden organisaties doorverwezen naar PCI’s.
1. Maatjesproject voor vluchtelingen in Almere, georganiseerd door het KIM
2. Het jongerenproject M25 in Zeewolde, ook georganiseerd door het KIM,
3. De Eritrese Katholieke gemeenschap in Amsterdam Noord
4. Het ASKV in Amsterdam voor hulp aan ongedocumenteerden
5. Baanbreker in Enkhuizen, bijdrage voor opvang en hulp
6. Syr. Orth. Kerk, voor hulp en gemeenschapsopbouw
7. Diac. Oec. Centrum Stem in de Stad, algemene bijdrage
8. Diac Oec. Centrum Een Stap Verder, Adam ZO, hulpfonds
9. Henriette Tubmanhuis, opvang ongedocumenteerde vluchtelingen
10. Allerzielen herdenking omgekomen vluchtelingen
11. Sant Egidio, bijdrage verwarming
12. Straatjournaal, kerstpakketten
13. De Ark, leefgemeenschap. Aanpassing gebouwen
14. Drugspastoraat, algemene bijdrage
15. Dorothy gemeenschap, ontwikkelingskosten
16. Oudezijds 100 gemeenschap, bijdrage in veiligheid en gezondheid
17. Stichting Huisgezin van God, Zeewolde, ondersteuning armlastigen
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