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-----

Projectentocht
Op zaterdag 13 mei organiseren de DCI en de sectie Dienen de jaarlijkse projectentocht. Dit jaar is het
thema ‘migranten’. De deelnemers bezoeken ’s ochtends de Spaanssprekende
parochie in Rotterdam (stichting Nuestra Casa) en ’s middags de
Portugeessprekende parochie (stichting Emanuel).
Aanmelden tot uiterlijk 7 mei
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

-----

Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’
Tot 15 juni kunnen parochies en kerkelijke instellingen projecten aanmelden voor de Diaconieprijs ‘Brood en
rozen’.
Er zijn drie categorieën:
•
Diaconie dichtbij
•
Missie, ontwikkeling en Vrede
•
Diaconie en gemeenschapsopbouw
Aanmelden kan via het speciale aanmeldingsformulier (doc).
De uitreiking vindt plaats op 11 november.
-----

40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’
Het bisdom Rotterdam heeft in de Veertigdagentijd de schijnwerper gericht op de vele diaconale activiteiten
die katholieke parochies, instellingen en scholen in deze periode hebben georganiseerd. Het laatste
overzicht vermeldde maar liefst 306 activiteiten in 91 parochiekernen. In de Veertigdagentijd zijn 21
nieuwsberichten op de website geplaatst, waarin één of meerdere activiteiten werden uitgelicht. Ze zijn nog
na te lezen in de sectie ‘Netwerk van liefde’ van de Nieuwsberichten.

-----

Inzameling voor voedselbanken
Onder het motto ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’ heeft het bisdom Rotterdam ook dit jaar de
parochies opgeroepen om in de Veertigdagentijd voedsel in te zamelen voor de plaatselijke voedselbank.
Minstens 104 parochiekernen hebben hieraan gehoor gegeven. Tijdens de chrismamis op 12 april heeft elke
parochie of parochiefederatie één pakket symbolisch meegedragen tijdens de processiegang. Een aantal
parochies is al gewoon om maandelijks of zelfs wekelijks levensmiddelen in te zamelen. In enkele
parochiekernen heeft deze oproep tot het besluit geleid om ook na de Veertigdagentijd geregeld
levensmiddelen in te gaan zamelen.
-----

Eigen doelen Vastenactie 2
In de vorige Nieuwsbrief stond een overzicht van parochies, die dit jaar
campagne voerden voor een eigen, door de Vastenactie goedgekeurd,
project. Die lijst kan worden aangevuld met:
•
•

de parochiefederatie St. Franciscus tussen Duin en Tuin (Westland) en de parochies St. Ursula
(Delft), Christus Koning (Oostland) en O.L. Vrouw van Sion (Maasland-Schipluiden-Den Hoorn) voor
een scholenproject in Gambia. In totaal 26 kerken.
de parochiekern Maria en Johannes onder het Kruis (Hoogvliet) en de parochie H. Nicolaas
(Zoetermeer) zetten zich ook in voor het Lumen Valleyproject (Togo).

-----

Werkconferentie ‘Geld maakt gelukkig’
Ruim dertig bestuurders van PCI’en namen op 30 maart deel aan de werkconferentie ‘Geld maakt gelukkig’.
Jan Maasen presenteerde de belangrijkste bevindingen van het landelijke armoedeonderzoek naar
financiële hulpverlening door de kerken (powerpoint). Daarna volgden de deelnemers een van de drie
workshops: doorpraten over het onderzoek, omgaan met individuele hulpvragen of kennismaken met het
project Steungezin.nl uit Breda. Dit is een online initiatief voor persoonlijke armoedebestrijding. In de
tweeëneenhalf jaar, dat het project nu in Breda draait, zijn 850 wensen gehonoreerd. De deelnemers aan de
workshop vonden dit initiatief een prachtige aanvulling op het werk van de PCI.
-----

Actieve fondswerving is belangrijk
Actieve fondswerving is een belangrijke inkomstenbron voor PCI’en met een vermogen van minder dan
150.000 euro. Want als je het alleen moet doen met de opbrengst uit het eigen vermogen, kom je met de
huidige lage rendementen niet ver. Om de kas te spekken verkocht de PCI van Gouda na de vieringen van
Palmzondag PCI-wijn, voorjaarsplantjes en paasartikelen.
-----

Financiële hulpverlening in ziekenhuizen
Niet alleen parochies en PCI’en verlenen financiële hulp. Ook in
ziekenhuizen wordt soms door de dienst geestelijke verzorging hulp
verleend in acute noodsituaties. In het LUMC in Leiden betreft het vooral
bezoekers van het Centrum Eerste Hulp. In het Maasstadziekenhuis in
Rotterdam-Zuid wordt men op de kraam- en kinderafdeling
geconfronteerd met aperte noodsituaties. Daar kan de geestelijke
verzorging een beroep doen op een potje, dat wordt beheerd door de
IPCI Maria Magdalena. Maar meer nog wordt er gezorgd voor materiële
hulp, zoals babykleertjes, kinderwagens, wiegjes en maxi-cosi’s via het Babyproject Tebbie. Tebbie is een
initiatief van enige parochiële vrijwilligers in Rotterdam-Zuid. Ook andere ziekenhuizen, vroedvrouwen en
kraamverzorgsters in heel Rotterdam weten inmiddels de weg naar Tebbie te vinden.

-----

Toekenningen DCI
De DCI heeft in januari de volgende toekenningen gedaan:
•
€ 7.500 voor ondersteuning van de zusters van Maria Stella Matutina te
Dordrecht
•
€ 1.500 voor het ErNASusfonds van de Nico Adriaans Stichting in Rotterdam
•
€ 7.500 maximaal voor Stichting Straatpastoraat Den Haag
•
€ 5.000 voor Stichting Straatpastoraat Leiden
•
€ 7.500 voor huisvesting van de Blauwe Zusters in de H. Antonius van Padua
in Den Haag
•
€ 10.000 maximaal voor de zomerkampen van het bisdom Rotterdam
•
€ 10.000 maximaal voor de Diaconieprijs 2017 van het bisdom Rotterdam
-----

Nieuwe secretaris DCI
DCI-bestuurder Jan Kroft (uit Alphen aan den Rijn) is de nieuwe secretaris van de DCI. Hij volgt Jan
Berkhout (uit Zoetermeer) in deze functie op. Diens laatste bestuurstermijn verstreek eind vorig jaar.

----Alle info DCI nu op nieuwe website bisdom
Het bisdom Rotterdam heeft sinds kort een nieuwe website. Daarop staat nu ook alle informatie van de DCI.
Om die reden is de eigen website www.rdci.nl opgeheven. Bezoekers op de oude website van de DCI
worden direct omgeleid naar de pagina’s van de DCI op de bisdomsite. U vindt hier alle info over aanvragen
bij de DCI, toekenningen, Steunfonds DCI en activiteiten als de projectentocht.
I. www.bisdomrotterdam.nl/dci
-----

NL Doet
Verschillende M25-groepen hebben deelgenomen aan het NL Doet weekend (10 en 11 maart), het landelijke
klussenfestijn dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Oranjefonds:
•
•
•
•

M25 Westland hielp mee om in Monster mensen met een verstandelijke beperking een gezellige
middag te bezorgen, onder meer met een high tea.
M25 St. Christoffel (Drechtsteden) kookte een maaltijd en serveerde die uit in het restaurant van
Resto van Harte in het verzorgingstehuis het Sterrenwiel in Dordrecht.
M25 Noordwijk bakte pannenkoeken in het woonzorgcentrum Groot Hoogwaak en at deze met de
bewoners op.
M25 (Regio) Leiden ging met stagiaires van het Visser 't Hooft Lyceum aan de slag bij VTV Leiden
(Vrije Tijd en Vormingsactiviteiten voor mensen met een beperking).

-----

M25 goes Dordrecht
Op zondagmiddag 29 oktober zijn alle jongeren van de M25-groepen in het
bisdom Rotterdam en hun begeleiders welkom in Dordrecht. Voor onderlinge
ontmoeting, een gezamenlijke diaconale activiteit, een korte viering en een
maaltijd. De ontmoetingsbijeenkomst ‘M25 goes Dordrecht’ wordt gehouden in
de H. Antoniuskerk van.
Actuele informatie
I. Facebook-pagina ‘M25 Bisdom Rotterdam’

-----

Hongerdoekencollectie uitgebreid
Dankzij schenkingen van de parochiekern De Goede Herder (Zoeterwoude-Rijndijk/Leiderdorp) en de
parochie St. Augustinus (Barendrecht) is de collectie hongerdoeken van de Pastorale Dienstverlening
onlangs uitgebreid met acht grote hongerdoeken. Parochies kunnen deze doeken lenen, net als de andere
grote en kleine hongerdoeken.

-----

Missionaire werkdagen
•
•
•
•

Op zaterdag 13 mei organiseert de Week Nederlandse Missionaris een inspiratiedag ter
voorbereiding van de Pinksteractie met als thema ‘Geloven in de ander’. De bijeenkomst wordt
gehouden in de Geertekerk, Geertekerkhof 23 in Utrecht van 10.00 tot 12.30 uur.
Op zaterdag 20 mei organiseert Pax de Ambassadeursdag ter voorbereiding op de Vredesweek met
als thema ‘De kracht van verbeelding’. De dag wordt gehouden in het nieuwe kantoor, Sint
Jacobsstraat 12 in Utrecht van 11.00 tot 15.30 uur.
Op vrijdag 2 juni organiseert MIVA een inspiratiedag ter voorbereiding van MIVA-zondag, waarop
een project in Burkina Faso centraal staat. De dag wordt gehouden in het kantoor van MIVA,
Havensingel 26 in Den Bosch en duurt van 10.30 tot 14.15 uur.
Op zaterdag 30 september organiseert Missio haar jaarlijkse Ontmoetingsdag in het kader van
Wereldmissiemaand, waarin ook de schijnwerper wordt gericht op Burkina Faso. De dag wordt
gehouden in Utrecht. Nadere info volgt.

MOV-vrijwilligers en andere belangstellenden kunnen zich bij de betreffende organisaties aanmelden via de
links.
-----

Theatervoorstelling ‘Onder anderen’ van start
Half maart vond de première plaats van de theatervoorstelling ‘Onder anderen’ van
het Mobiel Theater Geurend Hooi. Dit is een vervolg op ‘De Vlucht’, die vorig jaar
onverwacht veel succes had.
Ruim 1.600 mensen hebben die voorstelling toen gezien, waaronder de deelnemers
aan de Projectentocht van de DCI. Ook ‘Onder anderen’ is samen met Diaconaal
Centrum De Bakkerij en M25 (Regio) Leiden ontwikkeld. De titel verwijst naar het feit,
dat mensen op straat, in de wijk en op school ‘onder anderen’ zijn.
'De Vlucht' is vorig jaar meer dan 25 keer opgevoerd in scholen en kerken. 'Onder
anderen' kan ook worden geboekt.

-----

Opgroeien zonder armoede
Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Dat schrijft de raad in een advies
aan het nieuwe kabinet.
Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog. Opmerkelijk
is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies ‘Opgroeien zonder armoede’ (pdf)
stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van
armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een
meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

-----

Agenda
Zaterdag 13 mei 2017
Projectentocht met als thema ‘migranten’
Startpunt: Stichting Nuestra Casa, Verbraakstraat 23, 3036 MR Rotterdam
Tijd: 09.45-15.45 uur
Woensdag 17 mei 2017
Voorlichtingsbijeenkomst agrarisch onroerend goed
Plaats: Bisdombureau, Koningin Emmaplein 3, Rotterdam
Aanvang: 19.00 uur

Zondag 29 oktober 2017
Ontmoetingsbijeenkomst ‘M25 goes Dordrecht’
Plaats: Antoniuskerk, Burg. De Raadtsingel 45, Dordrecht
Tijd: 14.00-18.00 uur
Zaterdag 11 november 2017
Uitreiking Diaconieprijs Brood en Rozen
Plaats: St.Caeciliakerk, Zocherstraat 88, Rotterdam
Tijd: 10.00-13.00 uur

