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Excursie Kruispost
vrijdag 7 september
Het klinkt ongelofelijk, maar het is waar. Ook vandaag zijn er mensen die geen ziektekostenverzekering
hebben, niet naar een huisarts of ziekenhuis durven, geen geld hebben voor nodige medicijnen of
gewoon niet weten waar ze naar toe moeten. Voor al deze mensen is de Kruispost. Een dagcentrum in
Amsterdam waar artsen, vrijwillig, iedereen helpen die hulp nodig hebben. Waar zij tegenaan lopen en
waarom zo’n voorziening nodig is kunt u uit hun eigen mond horen tijdens een excursie op
vrijdagochtend 7 september. Aansluitend is er een bezoek aan de oecumenische gemeenschap van
Oudezijds 100, de organisatoren van de Kruispost. Afsluiten kunnen we in de Soep van Kana met een
lunch. Ook een initiatief van Oudezijds 100. Opgeven voor deze excursie kunt u via:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Vredesweek 2018: ‘Generaties voor Vrede’
15 – 23 september
Vrede is nog steeds hard nodig. Nog meer mensen moeten zich hiervoor inzetten, in de
oorlogsgebieden, maar ook hier. Om hen te inspireren en te bemoedigen, om mensen op te roepen om
zich te blijven inzetten voor vrede heeft PAX, de organisator van de Vredesweek, een uitgebreide
brochure uitgegeven. Met inspirerende teksten, achtergrondverhalen en veel liturgische suggesties. U
kunt de brochure bestellen of downloaden via www.paxvoorvrede.nl/vieren

Oecumenische studiedag: Armoede in Noord Holland
zaterdag 21 september
Het gaat goed met Nederland, maar niet met iedereen. Dit maakt de situatie voor mensen die in
armoede leven nog schrijnender. Bijna 600.000 huishoudens hebben kort of lang met armoede te
maken. De groep die vier jaar of langer van weinig geld moet rondkomen, neemt ondanks de
economische groei nog toe. Het Oecumenisch Platform Noord Holland organiseert op 21 september een
studiemiddag Goed voorbeeld doet goed volgen. Op deze bijeenkomst vertellen verschillende mensen
en organisaties over hun ervaring met de aanpak van armoede: hoe kom je armoede op het spoor, hoe
kun je signaleren en mensen die van weinig geld rond moeten komen helpen. Er is in het programma
ook ruimte voor ontmoeting en uitwisseling tussen de deelnemers. Deze middag is ook de start van het
Oecumenisch Platform Noord-Holland de opvolger van de provinciale Raad van Kerken in NoordHolland, die op 1 januari 2017 is gestopt. Vrijdag 21 september 2018 van 13.00 – 16.30 uur in het
Diocesaan Missionair Centrum (Julianaklooster) te Heiloo
Aanmelden kan via de website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In de agenda vindt u
het uitgebreide programma.

Bezielingsdag Er Zijn Voor Elkaar
zaterdag 20 oktober
Caritas is zorg hebben voor elkaar. Zorg, niet alleen voor de lichamelijke noden, maar ook voor de ziel.
Op deze dag staan wij stil voor wat dat voor ons zelf betekent: zorg hebben voor je ziel als je zorgt. Wij
kijken met de ogen van Vincentius de Paulo naar wat mensen werkelijk nodig hebben en wat dat van
ons vraagt. De dag wordt gegeven op zaterdagochtend 20 oktober van 10.00 – 13.00 uur in het DMC
Heiloo (het Julianaklooster). Om 09.15 is er de gelegenheid om de H. Mis bij te wonen. De ochtend
staat onder leiding van dr. Jos Roemer, verbonden aan het Vincent de Paul Center Nederland.
Aanmelden kan via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Regionale startdag Vastenactie 2019
zaterdag 3 november
Op deze zaterdag laten we ons inspireren voor de Vastenactie van 2019. Deze startdag wordt
georganiseerd in samenwerking met het bisdom Rotterdam. De zaterdag wordt gehouden in het
oecumenisch kerkcentrum De Regenboog in Leiden, Watermolen 1. Voor deze dag krijgen de leden van
MOV groepen nog een uitgebreide uitnodiging. Wilt u zich alvast aanmelden? Dat kan via:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Caritaszondag: Samen tegen Armoede
zondag 18 november
Op deze zondag staat de caritas van uw parochie stil bij wat wij samen kunnen doen tegen armoede.
Een uitdaging omdat armoede vaak niet zichtbaar is. Toch kan een parochie op een eenvoudige manier
een bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede. In de brochure Samen tegen Armoede staan
talloze voorbeelden en mogelijkheden. De Caritaszondag valt dit jaar samen met de Tweede Werelddag
van de Armen. Een dag, uitgeroepen door Paus Franciscus, waarop hij alle kerken uitnodigt zich te
bezinnen over wat armoede doet met mensen en wat kerken kunnen doen voor hen. De brochure is te
verkrijgen via: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl.

De Omzieners
zondag 18 november
Wat doe je als je rijke vader sterft en zijn overvloedige erfenis doet toekomen aan een zwerver? Dat is
het thema van het theaterstuk De Omzieners. Een project van de Joseph Wresinski Cultuurstichting.
Deze stichting zet zich, via de Vierde wereldbeweging, in voor de allerarmsten in de wereld. Op
zondagavond 18 november wordt het stuk gespeeld in Haarlem, om aandacht te vragen voor mensen in
een uitzichtloze armoedesituatie. De entree is gratis, met een vrijwillige bijdrage achteraf. Plaats: de Rk
Kerk in Schalkwijk, de Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48 te Haarlem. Aanvang 19.30
uur.
Het werven van vrijwilligers, de V3 cursus
Hoe kom je aan vrijwilligers voor de caritas? In deze cursus krijgt u concrete handvaten om nieuwe
mensen te werven. De cursus wordt gegeven door een ervaren cursusleider die alles weet van het
caritaswerk van de parochies en kan putten uit veel eigen ervaring. Dat maakt de cursus concreet en
toegespitst op uw situatie. De cursus kan ook worden gegeven in de vorm van een workshop. Informatie
over de cursus kunt u vragen bij Kor Berghuis: info@ktb-advies.nl
Samen Kerk, het caritasnummer oktober 2019
Het nummer van Samen Kerk in het najaar staat geheel in het teken van de caritas. Boeiende artikelen
met concrete tips over hoe de caritas in de parochie vorm te geven. De verwachte verschijningsdatum is
oktober.
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