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4 mei herdenken, 5 mei  vieren 
Wie niet de schaduw kent 

kent niet het licht, 
 wie nooit op schimmen jaagt 
weet niet wat waarheid is.   

Maar als het schimmenrijk ons overvalt,  
 de schaduw met haar lange vingers reikt  

naar wat ons lief en dierbaar is, 
wees dan met ons 

en sta ons bij, 
help ons het pad terug te gaan 

langs schim en schaduw 
naar het licht, het leven en naar jou. 

 
(tekst: Marijke de Bruijne; uit de bundel: Zangen van zoeken en zien, oecumenische liedbundel. Kok Kampen, 2015.                
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Opleiding diaconaal assistent Als de toekomst van de diaconie u aan het hart 
gaat! Het Aartsbisdom Utrecht start in samenwerking met de Diocesane Kerkelijke 
Caritasinstelling (DKCI) in september 2016 met een tweejarige zaterdagopleiding tot 
diaconaal assistent. Inmiddels is de folder beschikbaar en is alle informatie te vinden op de 
website  www.dkci-utrecht.nl   

 
Publieksprijs Ariëns-Prijs 2016.   Breng uw stem uit!  
Er zijn  30 prachtige praktijkvoorbeelden die, hoe klein of hoe groot ze ook zijn, 
laten zien dat diaconie in het aartsbisdom een stevig gezicht heeft.  U vindt van 
iedere activiteit een korte beschrijving en het is niet alleen leuk om mee te doen 
maar het levert u wellicht ook nog ideeën op. Steun uw vrijwilligers of laat zien 
waar uw hart naar toe gaat. Bezoek de website:  www.dkci-utrecht.nl. 

 
 

 
PCI Caritas  en Diaconaal Parochie nieuws 

info@dkci-utrecht.nl 

 

 

PCI  
 

VAU Op donderdag 2 juni is de jaarlijkse participantenvergadering van de VAU (vermogensbeheer 
aartsbisdom Utrecht) Dit vermogensfonds is voor parochies en Caritasinstellingen. Op de agenda staat: 
toekomstperspectieven en de inpassing van beleggingsportefeuille in een breder kader. Er zal tevens een 
toelichting zijn op de resultaten.  Locatie Postillion Hotel Deventer, Deventerweg 21. Aanvang 20.00 uur.  
 

Diaconie in bisdom, vicariaat, en parochie.  

31 mei Uitnodiging Diocesane studie/ontmoetingsdag diaconie aartsbisdom Utrecht 

Bestemd voor werkers in de diaconie die zich vanuit professie en wijding 

met de diaconie in de parochie en PCI bezighouden. Het thema van de 
dag: ‘hoe om te gaan met de spanning in de praktijk tussen het directe 
pastorale diaconale contact en het aansturen en begeleiden van de 
vrijwilligers in een grote parochie?’ Aanmelden info@dkci-utrecht.nl  

 

Parochie H. Drie Eenheid  “We are one family”. Op 2 april  
ontmoetten Syriërs (met een erkende status als vluchteling woonachtig 
in Zuilenstein) en christenen van de Tabor (R.K.), de Bazuin 
(evangelisch)  en de Dorpskerk (PKN) elkaar om elkaar beter te leren 
kennen. Na een cultureel programma in de Nicolaaskerk met inbreng 
van  alle betrokken groepen volgde een wandeling naar de Bazuin met 
voorop een steelband. Er werd samen gegeten, koffie gedronken en naar 
een orgeldemonstratie geluisterd. De Syriërs willen iets terugdoen. Op 5 

juni is er dan ook een ontmoeting met een cultureel programma en een maaltijd.  
 
 
 
 

http://www.dkci-utrecht.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/
mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:info@dkci-utrecht.nl
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Sant Egideo/ Emmaus-parochie  Apeldoorn. ‘ Pastor neemt vluchteling op in 
huis, wie nog meer’ , hierop hebben een aantal parochianen zich aangemeld voor de 
opvang via de ZZA regeling. Verder geven ze twee maal per week taalles aan de 
vluchtelingen en helpen hen een weg te vinden in het ondoordringbare woud van 
regelgeving en inschrijfformulieren. Er is een maal per maand een Arabische 
eucharistieviering. 
 

Daarnaast  is er met  heel veel hulp afgelopen maand hard gewerkt om een 
ongeschikte loods geschikt te maken voor een waardige ruimte om de gasten 
te ontvangen van de Kledingbank. Zaterdag 16 april is met vele vrijwilligers, een 
koor, vluchtelingen en mensen van een serviceclub de kledingbank verhuist 
naar de nieuwe locatie. Zaterdag 23 april werden de eerste gasten in de nieuwe 
locatie ontvangen. Vrijdag 27 mei zal de officiële opening plaatsvinden om 
17.00 uur. 
 

H. Lebuinusparochie  

Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg. De Franciscaanse Beweging (FB) 
organiseert in het Pinksterweekend, van 13 tot en met 16 mei, een Pinkstervoettocht 
die in het teken van vrede staat. De driedaagse voettocht is zowel een 
vredesmanifestatie als een bezinnende voettocht.  

Er wordt gewandeld in de omgeving van Oldebroek Gelderland Aanmelden en meer 
informatie via www.franciscaansebeweging.nl 

H. Geestparochie 24 mei Kop uit het zand avond. In het Parochiehuis van 
Delden  wordt met elkaar in gesprek  aangegaan over het actuele thema:  
Aanslagen, angst en hoop. Hoe kijkt u aan tegen de recente aanslagen? Wanneer 
is ons land aan de beurt? IS; bedreiging of juist kans? Vluchtelingen en 
terroristen; vrienden of vijanden? 
Wat kan Delden hiermee?  
Meer informatie en aanmelden: innovatiefpastoraat@heiligegeestparochie.nl 
 

Parochie St Ludgerus  Interreligieuze dodenherdenking in 
Lombok.  Op  4 mei is op het plein van de Antoniuskerk, Kanaalstraat 
200, weer een interreligieuze dodenherdenking. Het motto Hebben 
wij iets geleerd? De herdenking start om 19.30 uur. Na de twee 
minuten stilte om 20.00 uur, volgt een stille tocht naar het 
oorlogsmonument op het Jaffaterrein, waar bloemen worden gelegd.  
Hierna is er een samenzijn in de Assouna-moskee, Justus van 
Maurikstraat. Organisatie: de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht , de 
Assouna-moskee, de Ulu-moskee, de Protestantse Wijkgemeente 

Utrecht-West en de Antoniusgemeenschap. 

Vicariaat Deventer  KOM! STA OP! Dit was de titel van de themabijeenkomst 
georganiseerd door het Beraad R.K. Bezoekwerk Twente. Wat heb je nodig om in 
beweging te komen om in verandering ook perspectief te zien – om nieuwe kansen te 
creëren? Ruim dertig coördinatoren van bezoekwerk namen donderdagmiddag 7 april 
deel aan deze themabijeenkomst. 

 

 

http://heiligegeestparochie.nl/wp-content/uploads/2016/04/Kop-uit-het-zand-avond.jpg
http://www.franciscaansebeweging.nl/
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Heilig jaar van de Barmhartigheid.   

 
"De video van de Paus” is een nieuw digitaal platform dat vanaf 6 januari 2016 in het  
Vaticaan is gelanceerd. Via het wereldwijde gebedsnetwerk  nodigt Paus Franciscus 
mensen uit de hele wereld uit om samen te bidden voor zijn intenties aangaande de 
uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. April: kleinen boeren   
http://thepopevideo.org/ 
nationaal www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl  Internationaal www.iubilaeummisericordiae.va/     

 

 
De liturgische handreiking voor begin juni. Deze liturgie geschreven door pastoraal werker Hans 
Oldenhof in de cyclus  van het jaar van de barmhartigheid is te vinden op de website. Thema: het 
verzorgen van de zieken en het begraven van de doden.  De tekst is te vinden op www.dkci-utrecht.nl  
onder het Jaar van Barmhartigheid. 

 

Lezing thema barmhartigheid. Op 17 februari jl. organiseerde de Sint Eusebius 
Parochie in Arnhem een lezing en debat over barmhartigheid. Prof. Theo de Wit ging in 
op de kern van wat barmhartigheid is. Burgemeester Herman Kaiser (ook politicoloog) 
van Arnhem regeerde op deze lezing in verhouding tot de stad Arnhem. Wanneer zijn 
we een barmhartige stad? Geïnteresseerd in de samenvatting?  >>Lees meer… 

 
 

Vietnamese landgenoten vierden het jaar van Barmhartigheid in de H. 
Kruiskerk te Amersfoort op zondag 3 april  De Utrechtse hulpbisschop H. 
Woorts was de hoofdcelebrant “Het was  een prachtige bijeenkomst, waar je 
de liefde voor onze Heer Jezus sterk kon proeven. Vooral de liederen en muziek 
van het Vietnamese koor raakten het hart.” Na afloop van de viering was er nog 
een uitgebreide ontmoeting 
 

 
Mondiaal nieuws:   Missiesecretariaat /werelddiaconaat. 
info@dkci-utrecht.nl   bunt@aartsbisdom.nl tel  06 20345478 

 

 
 

Pinksteractie Week van de 
Nederlandse Missionaris.  
Het gaat om de eigen kracht van de 
mensen. Is die niet zichtbaar, dan 
halen we die naar boven,’ zegt 
missionair werker Martine Buijs, 

werkzaam in Bolivia. Op de Inspiratiedag zaterdag 9 april deelde zij samen met missionair werker Anneke 
Kok (Chili) hun ervaringen met de aanwezigen Van  7 t/m 15 mei loopt de campagne,  meer informatie 
www.weeknederlandsemissionaris.nl 
 
 
 
 

 

http://thepopevideo.org/
http://www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl/
http://www.iubilaeummisericordiae.va/
http://www.dkci-utrecht.nl/
http://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2016/04/Arnhem-lezing-over-barmhartigheid-.pdf
mailto:info@dkci-utrecht.nl
mailto:bunt@aartsbisdom.nl
http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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Op de 5e zondag van Pasen, op 24 april, wordt in de katholieke 
parochies zoals gebruikelijk aandacht gevraagd voor de Oosterse 
Kerken. De jaar specifiek is deze aandacht gericht op de dramatische 
situatie van alle kerkgemeenschappen en minderheden in Syrië, Irak en 
omringede landen. De Katholieke Vereniging voor Oecumene vraagt 
nog steeds steun en gebed en sluit aan bij de campagne ‘Hoop voor de 
Kerk in Syrië en Irak’ die nog tot 1 juni duurt. www.oecumene.nl  

MISSIO De voorlopige opbrengst wereldmissiemaand oktober 2015 is  
€ 288.183,- Een deel van de opbrengst wordt besteed aan geloofsonderwijs 
voor vrijwilligers in de parochies van Faisalabad en een opleiding voor 
vrouwenrechtshulp in Lahore en Karachi. Ook is een bijdrage gedaan aan een 
tehuis voor mensen met een geestelijke beperking in Lahore. 

Nieuwe campagne 2016 richt zich op de Filippijnen.  
MISSIO zal in de Wereldmissiemaand oktober onder meer aandacht besteden aan het 
gezinspastoraat op de Filippijnen, met name aan de inzet van de missiezusters 
benedictinessen. Zij helpen gezinnen in Tacloban hun leven weer op te bouwen en in 
eigen hand te nemen na de tyfoon Haiyan. In Manilla zorgen de zusters voor de opvang 
van straatkinderen en gezinnen en helpen hen eigen inkomsten te genereren.    
De ontmoetings/startdag is op zaterdag 1 oktober 
 
 
 
 

Leerhuis voor Caritas en Diaconie.    
 Besturencursus PCI 

 Nieuwe wetgeving uw zorg(en) onze zorg 

 Cursus, ervaring die er toe doet 

 Cursus fondswerving 

 Cursus armoede dichtbij 

 Cursus In Godsnaam Omzien naar elkaar 
 

 De diaconale werkers kunnen u er ook alles over vertellen. 

 Het blijft natuurlijk ook mogelijk om binnen deze thema’s  een avond op eigen maat verzorgd te 
krijgen 
 

Aanvraag, opgave en informatie Leerhuis voor Caritas en Diaconie:    
bij het secretariaat DKCI:  Yvonne Schneider. 
Email info@dkci-utrecht.nl;  telefoon 06-42952862 www.dkci-utrecht.nl  
onder vermelding van de activiteit, de locatie en het aantal personen. 
Zie: www.dkci-utrecht.nl/leerhuis  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oecumene.nl/
mailto:info@dkci-utrecht.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/leerhuis
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       Ter informatie en ter inspiratie  
 

Franciscustentoonstelling  

Tot vijf juni is in het  Catharijneconvent in Utrecht een speciale tentoonstelling ingericht 
over Franciscus van Assisi .Aan de hand van prachtige kunst komt u te weten wie 
Franciscus was, wat zijn idealen waren en hoe kunstenaars met zijn gedachtegoed zijn 
omgegaan. Henk van Os is gastconservator van deze tentoonstelling. 

 

26 april  Ariëns Lezing Organisatie stichting Het Ariëns-Comité. Spreker is dr. 
Lodewijk Winkeler, hoofd van het Katholiek Documentatie Centrum. Zijn lezing heeft 
als titel: ‘Ariëns en zijn studietijd in Rome’. Winkeler zal ingaan op de invloeden die 
Ariëns onderging van de ontwikkelingen op theologisch en kerkelijk gebied na 
Vaticanum I. Plaats: Katholiek Documentatie Centrum, Erasmuslaan 36 Nijmegen. 
Aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur, toegang gratis.  
Van 13.00 tot 14.00 uur is er voor belangstellenden een rondleiding door het KDC.  
Opgave: jnhinke@gmail.com of tel.: 074 2429686 

 

28 april  Het verhaal van Present De stichting Present bestaat 10 jaar en viert dat op 28 april met 
het symposium ‘Het verhaal van Present’. Welke lessen leren we over groei en verduurzamen van 
maatschappelijke initiatieven? Wat zijn succesfactoren voor groei? Hoe verduurzaam je na enkele jaren. 

29 april IDO Lelystad houdt minisymposium Bestuurder Alle Broersma neemt na 13 jaar afscheid 
als voorzitter bij IOD Lelystad. Daarom is er op 29 april een minisymposium: ‘IDO op weg naar 2025’. 
Dan wordt ook Veerle Rooze welkom geheten als nieuwe directeur 

13 mei De uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs is vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam. 
Toegang gratis. Vooraf aanmelden niet nodig. U bent welkom  

20 juni  Internationale dag van de vluchteling  Het is een speciale herdenkingsdag die jaarlijks gevierd 
wordt in meer dan 100 landen.   

www.vrolijkheid.nl  De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid. Roepnaam de Vrolijkheid geeft 
extra aandacht aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra (azc’s). Een op de drie vluchtelingen die 
naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar.  Kijk voor meer informatie en inspiratie op hun website 

21 juni  10 jaar Stilte tegen armoede De Stilteactie Tegen Armoede in Den Haag bestaat 10 jaar op 
21 juni. 10 jaar lang, iedere derde dinsdag van de maand, weer of geen weer, staan er zwijgende 
mensen naast elkaar in een rij op het Plein. Armoede blijft een schande. Bij dit 10-jarig bestaan 
verbreken ze de stilte en laten hardop van ons horen. Om 13.00 uur verzamelen aan het Plein bij het 
standbeeld van Willem de Zwijger, 13.15 uur stilstaan en weer verder gaan, 13.30 uur uitreiking van de 
broodpenning. 
 
 
 
 
 
 

mailto:jnhinke@gmail.com
http://us5.campaign-archive2.com/?u=bd0f6b80d05a9b91a15c9ac68&id=021833ed77&e=ef7c06c6ee
http://www.netwerkdak.nl/minisymposium_bij_ido_lelystad_
http://www.vrolijkheid.nl/
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voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bernanda van den Hengel 
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
06-51289581 
 
Harry Scharrenborg 
scharrenborg@aartsbisdom.nl 
06-18581868 
 
Ina van de Bunt-Koster 
eindredacteur 
bunt@aartsbisdom.nl 
06-20345478 en 074-2670406 
 

Herman Rolfes  
rolfes@aartsbisdom.nl 
06-20345656  
 
Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
 
Trees Versteegen 
Teamleider 
t.versteegen@aartsbisdom.nl 
06-42952861 
 

Bezoek onze website: 
www.dkci-utrecht.nl 

voor nieuws, ideeën en praktische informatie 

mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl
http://www.dkci-utrecht.nl/

