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Nieuwsbrief voor vrijwilligers en bestuursleden in het bisdom Rotterdam die actief zijn op de werkvelden 

caritas, diaconie dichtbij en MOV-werk (Missie, Ontwikkeling en Vrede). Dit is een uitgave van de sectie 

Dienen van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam. U kunt de nieuwsbrief naar believen 

doorsturen aan andere geïnteresseerden.  

 

Redactie 

Jan Maasen 

 

Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen, maar bent nog geen abonnee, geef dan uw e-mailadres door. Op dit 

adres kunt u ook met bijdragen aan en reacties op deze nieuwsbrief terecht.  

 

Aan- en afmelden  

E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 

 

 

----- 

Aanmeldingstermijn Diaconieprijs verlengd 

De aanmeldingstermijn voor de Diaconieprijs is verlengd. Tot 10 juli 2017 kunnen 

parochies en kerkelijke instellingen nu projecten aanmelden via het speciale 

formulier (doc). 

 

Er zijn drie categorieën: 

• Diaconie dichtbij 

• Missie, ontwikkeling en Vrede  

• Diaconie en gemeenschapsopbouw 

 

De uitreiking vindt plaats op 11 november in de Caeciliakerk in Rotterdam. 

 

----- 

Inspiratiebijeenkomst Vredesweek 

De MOVZWO-groep in Vlaardingen organiseert een inspiratiebijeenkomst ter voorbereiding van de 

Vredesweek. PAX-medewerkster Annemarieke Hollanders verzorgt een workshop 

over 'Vrede vieren' en 'De kracht van verbeelding'. Ook is er informatie over de 

Walks of Peace en het scholenpakket. Op deze bijeenkomst voor groepen in het 

Nieuwe Waterweggebied zijn ook groepen uit de wijdere omgeving welkom.  

 

Datum: woensdag 28 juni 2017 

Tijd:  20.00-21.30 uur 

Plaats: Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen 

 

Aanmelding 

E. movzwo@hetnet.nl 

 

  

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/389856497800101d02852b398cf29c04.doc
https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/389856497800101d02852b398cf29c04.doc
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----- 

Walks of Peace 

Sinds 2015 organiseert Pax samen met de Raad van Kerken in Nederland elk jaar een landelijke Walk of 

Peace. Den Haag had in 2015 de primeur. Tijdens deze wandeling in de vredesweek kunnen mensen vanuit 

verschillende religieuze achtergronden elkaar ontmoeten in o.a. kerken, moskeeën, scholen en op pleinen. 

Via verschillende oude en nieuwe rituelen (het leggen van bloemen, het aansteken van kaarsen, het maken 

en overhandigen van wensen) worden deze plekken en de wandelaars met elkaar verbonden. In 2016 

ontstonden naast de landelijke Walk of Peace in Enschede al meerdere wandelingen in verschillende 

plaatsen. 

 

Dit jaar gaan de Walks of Peace lokaal. Momenteel zijn er al zes plaatselijke Walks of Peace bekend, onder 

meer in Naaldwijk, Vlaardingen en Zoetermeer. Naar verluidt bestaan er ook plannen in Den Haag. Wie 

volgt? 

 

----- 

DCI zoekt nieuwe bestuursleden 

Op 1 december lopen de laatste benoemingstermijnen af van de DCI-bestuursleden 

Piet van der Burg (uit de kring Delflanden) en Cor de Vette (uit de kring Rijnmond). De 

vacature die eind vorig jaar ontstond vanwege het afscheid van Jan Berkhout (uit de 

kring Vliethaghe) is nog steeds niet vervuld.  

 

Hoewel de kringen formeel niet meer bestaan, hecht de DCI aan een regionale 

spreiding van bestuursleden. De PCI’en uit de genoemde kringen ontvangen 

binnenkort een officiële uitnodiging om bestuurskandidaten voor te dragen. Dat kan tot 

1 oktober 2017. Daarna gaat de DCI zo nodig zelf op zoek. 

 

Als PCI’en uit andere kringen een geschikte kandidaat weten, zijn zij overigens bij deze uitgenodigd om hem 

of haar aan te melden bij de DCI. 

 

Kandidaten moeten katholiek zijn, affiniteit hebben met diaconie en bekend zijn met het werk van de PCI’en. 

Bij voorkeur zijn zij bestuurslid van een PCI of dat niet langer dan tien jaar geleden geweest. De DCI 

vergadert vijf keer per jaar.  

 

Inlichtingen en aanmeldingen 

E. dci@bisdomrotterdam.nl 

 

----- 

Jaarverslag DCI 
Onlangs verschenen het inhoudelijke jaarverslag (pdf) en de jaarrekening 2016 (pdf) van de DCI. Dit was het 

eerste jaar, waarin de nieuwe afdrachtregeling gold. De inkomstenstroom is ongeveer gelijk gebleven. Het 

aantal aanvragen was hoger dan in voorgaande jaren. Dat kwam vooral door nieuwe aanvragen van 

parochies of PCI-en, een verheugende ontwikkeling. In 2016 is bijna 170.000 euro toegekend aan diaconale 

projecten. Daarnaast heeft de DCI nog voor 24.000 euro bemiddeld bij andere fondsen. 

 

----- 

Nieuwe toekenningen 
De DCI heeft in juni de volgende toekenningen gedaan: 

• € 5.000 voor activiteiten van M25 Rotterdam en M25 Den Haag 

• € 2.400 voor het Willibrord Kinderkamp van parochie Maria Sterre der Zee (Den Haag) 

• € 3.675 voor het project Back to the kaapverdische Roots van stichting Casa Tiberias (Rotterdam) 

 

Uit het Steunfonds van de DCI is een bedrag van € 1.813 toegekend aan de PCI van de parochie De Vier 

Evangelisten (Den Haag). 

  

https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walk-of-peace-2016/
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----- 

Projectentocht 
Zeventien mensen namen zaterdag 13 mei deel aan de 

projectentocht van de DCI en de sectie Dienen. ’s Ochtends 

maakten zij kennis met de drie pijlers van Nuestra Casa, de 

diaconale poot van de Spaanssprekende parochie in Rotterdam: 

• het Open Huis met een inloopspreekuur, 

• de werkgroep Vrouwenondersteuning met veel aandacht voor 

begeleiding, workshops en Nederlandse les en  

• de bezoekgroep, die huisbezoek doet en groepsactiviteiten 

organiseert. 

 

’s Middags bezochten zij de Portugeessprekende parochie in Delfshaven.  

 

De deelnemers aan de projectentocht kregen door deze ontmoetingen meer inzicht in de leefwereld van de 

Spaanssprekende en Portugeessprekende bewoners van Rotterdam. 

 

----- 

Het huishoudboekje van de PCI 
Tijdens de werkconferentie ‘Geld maakt gelukkig’ op 30 maart presenteerde Jan Maasen de voorlopige 

resultaten van een eigen onderzoek naar de uitgaven en inkomsten van PCI’en in het bisdom Rotterdam. 

Aanleiding was de constatering in het Armoedeonderzoek 2016, dat de bijdrage van katholieke organisaties 

aan armoedebestrijding was gedaald tussen 2012 en 2015. Het Armoedeonderzoek werkte met 

vragenlijsten, Maasen gebruikte de jaarrekeningen. Die lieten ook een daling zien.  

 

Een paar bevindingen: 

• De teruggang in 2015 kan voor een belangrijk deel verklaard worden uit de dalende 

rendementscijfers. 

• De helft van de PCI-en geeft meer uit dan men binnenkrijgt. 

• De PCI’en met een vermogen tot 150.000 euro zijn bedreven in het werven van levend geld.. 

Zouden ze het alleen van de rente moeten hebben, dan zouden ze weinig kunnen doen. 

• De deelname aan hulpfondsen/noodfondsen is tegen alle trends in gestegen. 

 

Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd in het juninummer van Diakonie & Parochie 

onder de titel ‘Het huishoudboekje van de PCI’ (pdf). 

 

----- 

Ondersteuning bij gezinshereniging 

Naar aanleiding van twee aanvragen voor ondersteuning bij gezinshereniging hebben de vijf PCI’en van de 

Sint Maarten Parochie (Bollenstreek Zuid) de koppen bij elkaar gestoken. Ze hebben afspraken gemaakt 

over gezamenlijk optrekken bij nieuwe aanvragen en over criteria en procedures. En ze willen in gesprek 

gaan met diaconieën, plaatselijke fondsen en VluchtelingenWerk over de mogelijkheden van een 

gezamenlijk ondersteuningsfonds bij gezinshereniging. 

 

Inlichtingen 

E. janvanbakel@outlook.com (Jan van Bakel) of  

E. rearon@quicknet.nl (Ronald Joosten) 

 

----- 

Diaconaal weekend  

De Parochie Heilige Thomas (Alphen aan den Rijn e.o.) houdt jaarlijks een diaconaal weekend op 

Sacramentsdag (dit jaar 17 en 18 juni). Er zal gecollecteerd worden voor een speciaal fonds van de PCI 

'Kinderen op vakantie'. Zo kunnen kinderen die in armoede moeten opgroeien toch bijvoorbeeld op een 

vakantiekamp.  

https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/wp-content/uploads/huishoudboekje-van-de-pci.pdf
mailto:janvanbakel@outlook.com
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----- 

Inzameling voor voedselbank 

Op zaterdag 24 juni houdt de werkgroep MOV/Diaconie van de parochiekern 

‘de Goede Herder’ bij supermarkt MCD aan de Nassaulaan in Zoeterwoude-

Rijndijk een inzameling van levensmiddelen ten behoeve van mensen, die voor 

hun maaltijden afhankelijk zijn van de Voedselbank. De leden van de werkgroep 

staan die dag bij de ingang van de MCD en geven aan de klanten een lijstje 

mee van artikelen, die belangrijk zijn voor een goede balans in het pakket om 

een verantwoorde maaltijd klaar te kunnen maken. 

 

----- 

M25 Rotterdam op tv 

Kansfonds en KRO-NCRV organiseren op 24 juni een inspiratiedag in het Catharijneconvent in Utrecht. Op 

deze dag wordt ook de inspiratieprijs uitgereikt aan een diaconaal initiatief. Een van de genomineerden is 

M25 Rotterdam. In de uitzending van ‘Roderick zoekt licht’ op dinsdag 20 juni om 16.20 uur op NPO2 

worden alle vier genomineerde initiatieven gepresenteerd. 

 

----- 

M25-groepen zitten niet stil 
In de afgelopen tijd hebben M25-groepen tal van activiteiten georganiseerd. Een kleine greep: 

• M25 regio Leiden organiseerde met het Straatpastoraat een boottocht op 16 juni voor dak- en 

thuislozen. 

• Vijf jongeren van M25 Noordwijk knapten een tuin op voor een kwetsbare vrouw. 

• Jongeren van M25 Den Haag M25 Den Haag organiseerden een ontmoetingsmiddag met ouderen 

in het verzorgingshuis Wijndaelercentrum.  

• M25 Rotterdam ging op stap met mensen met een verstandelijke beperking. 

• M25 regio Leiden werkt veel met scholen. Eind mei werd een driedaags project 'Anders' gehouden 

voor 72 brugklassers van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Ze bekeken onder meer de voorstelling 

'Onder anderen', zetten zich belangeloos in voor anderen via een project van Present, bezochten 

een moskee of synagoge, maakten kennis met dak- en thuislozen en deden mee aan een competitie 

slaapplaatsen bouwen. 

• Jongeren van M25 Westland zamelden op 20 mei 37 kratten met houdbare levensmiddelen in voor 

de Voedselbank Westland bij de Albert Heijn in Naaldwijk.  

• M25 St Christoffel waste op een zaterdagochtend auto’s op het kerkplein van de Antoniuskerk in 

Dordrecht. De opbrengst was voor het Dushihuis. Een Dushihuis biedt kinderen en jongeren in de 

leeftijd van 0 tot 23 jaar een veilige woonplek volgens het Dushi-concept. Het zijn kinderen/jongeren 

die niet meer bij hun ouders kunnen wonen en bij wie sprake is van een (ernstige) ontwikkelings-

stoornis en/of gedragsproblematiek. 

 

----- 

Mensenrechten en armoede 
Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat 

concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage ‘Mensenrechten in 

Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten’. Armoede zet verschillende mensenrechten 

onder druk. En omgekeerd: als mensenrechten onvoldoende worden gegarandeerd, is er een risico in 

armoede te komen of te blijven. Denk aan het recht op gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting. 

 
----- 

Burkina Faso in de schijnwerpers 
Twee missionaire organisaties hebben gekozen voor projecten in Burkina Faso: 

• De Miva-collecte (26 en 27 augustus) is bestemd voor brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. 

Met die brommers kunnen de veldwerkers alle dorpen in hun regio bereiken. In de nieuwe 

Missionaire Agenda en op de website van MIVA staan al liturgische bouwstenen (pdf) voor deze 

https://www.kro.nl/doen/inspiratiedag
https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/37645
https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/37645
https://www.miva.nl/assets/uploads/2016/07/Liturgische-suggestiesDEF.pdf


zondag. Een leuke suggestie: het zegenen van vervoermiddelen en communicatiemiddelen aan het 

eind van de viering. Want ook hier hebben we steun nodig om elkaar te bereiken. 

• Missio koos voor Wereldmissiemaand oktober drie projecten. Gedwongen huwelijken zijn een veel 

voorkomend verschijnsel in Burkina Faso. Meisjes die hiervoor wegvluchten worden opgevangen 

door zusters en door gezinnen van catechisten. Daarnaast besteedt Missio aandacht aan het 

probleem van de hekserij. Met name oudere vrouwen worden van hekserij beschuldigd en uit de 

gemeenschap gestoten. Een derde project richt zich op kinderen en jongeren die hun geluk 

beproeven in de illegale goudmijnbouw, in gevaarlijke omstandigheden. 

 

----- 

Agenda 
 

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: Zocherstraat 88, Rotterdam 

Tijd:   10.00-13.00 uur 

http://www.missio.nl/nieuws/BurkinaFaso.html

