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Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? Ga naar de bisdomsite voor de webversie. 

 
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).  
 
Verschijnt minstens zes keer per jaar. Aan- en afmelden bij:  
E: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 
 

----- 

 
Rita’s Reisbureau 

Rita's Reisbureau  is een kleine organisatie die bemiddelt tussen enerzijds 
mensen die in Nederland een vakantiehuisje hebben en anderzijds mensen 
die graag in Nederland op vakantie willen maar het niet kunnen betalen. 
Ze heeft haar oorsprong in het katholiek maatschappelijk activeringswerk 
in Rotterdam, maar werkt tegenwoordig ook landelijk. In de zomer van 
2016 kon ze beschikken over 18 accommodaties die in totaal voor 84 
weken beschikbaar waren. 
Rita’s Reisbureau vraagt nu om hulp: 

 kent u in uw omgeving personen die beschikken over een vakantiehuisje, een stacaravan of ander 
geschikt vakantieverblijf en die dat misschien voor een of enkele weken beschikbaar willen stellen? 

 kent u in uw omgeving vrijwillige of professionele hulpverleners die gasten voor Rita's Reisbureau 
kunnen selecteren en voordragen? 

 wilt u Rita’s Reisbureau financieel steunen? 
Reacties graag naar Bas van Es, uitvoerend coördinator. E: info@ritasreisbureau.nl  
 
----- 

 
Toekenningen DCI 
In september heeft de DCI de volgende toekenningen gedaan: 

 € 500 voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers van het Diakonaal Aandachtscentrum 
Dordrecht 

 € 4.000 voor ondersteuning van de bewoners van het uitzet- en detentiecentrum Zestienhoven te 
Rotterdam 

 € 5.000 voor extra activiteiten van de zwerfjongerenopvang Maaszicht in Rotterdam 
 
----- 
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Impulsdag Diaconie 
De parochie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Of: hoe 
zorgen wij voor onze naaste in de huidige samenleving? Dat was het 
onderwerp van de achtste diaconale impulsdag van de parochie Sint Jan de 
Doper (Gouda en omgeving), die op zaterdag 8 oktober werd gehouden. 
Diaken Jos van Adrichem uit Den Haag-Zuid heeft voor zijn master 
theologie een thesis geschreven over parochie en WMO. Hij heeft zijn 
inzichten gedeeld met de parochiële vrijwilligers uit de zeven 
parochiekernen.  

 
----- 

 
Welkomstpakketten voor vluchtelingen 
Eind augustus is het azc Rotterdam geopend. Een eerste groep van 300 asielzoekers, waaronder 120 
kinderen, heeft hier zijn intrek genomen. Een tweede groep volgt later dit najaar. De Rotterdamse kerken 
hebben er voor gezorgd, dat alle vluchtelingen een welkomstpakket ontvingen. 
Ook zijn de kerken begonnen met een open huis (inloop) op de zaterdagmiddag in de Pelgrimskerk aan de 
Reyerdijk. Deze activiteit is bestemd voor zowel asielzoekers als statushouders. Meteen al de eerste keer 
waren er 26 volwassenen en 19 kinderen. Daarom heeft men besloten er een wekelijkse activiteit van te 
maken. 
 
----- 

 
Vernieuwde cursus ‘Handwerk van de PCI’ gestart 
Op 25 oktober is in Delft de cursus ‘Het Handwerk van de PCI’ gestart met 8 deelnemers.  
Sinds de eerste cursus in 2009 is dit de twaalfde cursusgroep. Honderd PCI-bestuurders gingen de huidige 
deelnemers voor. Deze zomer is de reader grondig vernieuwd. Allerlei veranderingen op het gebied van de 
sociale voorzieningen en de schuldhulpverlening, nieuwe literatuur op het gebied van caritas en diaconie en 
de samenvoegingen van parochies en PCI-en gaven daartoe aanleiding. Nu is de cursus weer up-to-date. 
In beginsel wordt de cursus één keer per jaar centraal aangeboden, afwisselend in Delft en Leiden. Enige PCI-
bestuurders hebben al aangegeven belangstelling te hebben voor een cursus in Leiden. Mochten nog meer 
mensen belangstelling hebben, laat het dan even weten. Dan starten we de werving voor een cursus in het 
voorjaar van 2017. 
Vindt u Leiden of Delft te ver? De cursus kan ook op locatie worden gegeven. Minimum aantal deelnemers: 
acht. Reacties naar: j.maasen@bisdomrotterdam.nl  
 
----- 

 
Ontmoetingsdag Gouda: vluchtelingen in de stad 

Op zaterdag 29 oktober is er een veelzijdige 
Goudse ontmoetingsdag in en om de 
Josephkerk aan het Aalberseplein. 
Aanleiding is de komst van vluchtelingen 
naar Nederland. Wat doet dat met de 
bewoners van Gouda en hoe is het om als 

vluchteling in deze stad terecht te komen? Die vragen komen aan bod op deze dag met gesprek en discussie 
in groepjes, met muziek, met wat te eten en te drinken, met informatie en boeken en met creatieve 
workshops. De dag is een initiatief van de werkgroep ZIN van de Raad van Kerken Gouda, in samenwerking 
met VluchtelingenWerk Gouda, Basisschool De Bijenkorf, Humanistisch Verbond, Koor EigenWijs, Sport 
Gouda en vele anderen. 
 
----- 
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Testament van een Missie 
Op zondagmiddag 13 november wordt in de Bavo-kerk in Rotterdam-Zuid de film ‘Testament van een missie 
– sporen van de Spiritijnen’ vertoond. Voor deze film reisden de makers met verschillende paters terug naar 
de plekken waar deze ooit actief waren. Een van hen, pater Bert van Tol, is nu werkzaam in Rotterdam-Zuid. 
Naar verluidt zullen ook enige andere ‘hoofdrolspelers’ aanwezig zijn. Aanvang: 14.30 uur. 
 
----- 

 
Startdag Vastenactie 

Op zaterdag 12 november houdt de Vastenactie haar jaarlijkse startdag in 
vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Inloop vanaf 
9.45 uur. Voor de campagne van 2017 ondersteunt Vastenactie enkele 

initiatieven in San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Deze projecten richten zich op het verschaffen van 
meer alternatieven voor een jonge generatie, die opgroeit in armoedige en gewelddadige sloppenwijken. 
‘Eilanden van hoop’ worden die genoemd. Via lezingen en workshops kunnen de deelnemers aan de startdag 
zich verdiepen in de projecten en ideeën opdoen voor hun eigen activiteiten in de Veertigdagentijd. 
Aanmelden via de site is gewenst. 
 
----- 

 
Diaconale zondagen 
Het lijstje van parochies met een diaconale zondag in november (zie vorige nieuwsbrief) kan worden 
aangevuld met: 

 de parochie H.H. Petrus en Paulus in Leiden. Thema: “Zeven werken van menselijke waardigheid en 
barmhartigheid” (Weekend 12/13 november) 

 de parochie Sint Maarten (Bollenstreek-Zuid). (centrale Sint Maartensviering, 13 november, in de 
Noordwijk aan Zee) 

 de parochies H. Ursula (Delft) en O.L. Vrouw van Sion (Schipluiden e.o.). Thema ‘God is liefde… jij 
ook?’ (Weekend 19/20 november) met een diaconale vrijwilligersmiddag, de jaarlijkse 
conservenactie en collecte voor de PCI. 

 
----- 

 
Offergang tijdens Sint Maartenviering 
De Katholieke Diaconie Noordwijk wil de diaconale rol van de parochie zichtbaar maken via een offergang 
tijdens de centrale Sint Maartensviering in de Maria ter Zeekerk in Noordwijk aan Zee. De kerkgangers 
worden drie dingen gevraagd: 

 houdbare levensmiddelen meenemen voor de Noordwijkse Voedselbank 

 goede kleding meenemen voor de kringloopwinkel Noordwijk/Noordwijkerhout\ 

 geld geven tijdens de collecte, die is bestemd voor alle voedselbanken in de parochie Sint Maarten 
 
----- 

 
Bordspel de Zeven Werken 

Het Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden heeft een strategisch 
bordspel ontwikkeld om binnen een parochiekern, met een groep of in het 
gezin met het begrip barmhartigheid aan de slag te gaan. Opdracht- en 
hulpkaarten rond de Zeven Werken laten de spelers zien hoe 
barmhartigheid in onze tijd praktisch vorm kan krijgen. In het spel komen 
vragen aan bod als: hoe barmhartig ben jij zelf eigenlijk? Stuur je vooral op 
eigen kracht of durf je anderen om hulp te vragen? En in hoeverre kun je 
dan vertrouwen op de barmhartigheid van je medespelers? Tijdens het 
Diaconaal Weekend is het bordspel te bewonderen in de kerken en kan het 

spel gratis gedownload worden. Ook kan het besteld worden. Kosten: 5 euro plus verzendkosten. 

http://www.vastenactie.nl/startdag2016
http://www.vastenactie.nl/projecten/eilandenvanhoop
http://www.vastenactie.nl/startdag2016/aanmeldenstartdag
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http://www.debakkerijleiden.nl/
http://www.debakkerijleiden.nl/agenda/diaconaal-weekend-teken-van-barmhartigheid


 
Barmhartigheid, de musical 
Op vrijdagavond 18 november spelen verteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling 
‘Barmhartigheid, de musical’ in de Liduinabasiliek in Schiedam. De zeven werken van barmhartigheid en een 
spannend liefdesverhaal vormen het uitgangspunt voor deze musical.  
Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: 5 euro.  
 
----- 

 
M25-groepen zitten niet stil 
In en rond de herfstvakantie zijn verschillende M25-groepen actief geweest. Enige voorbeelden: 

 M25 Voorhout en Noordwijk sloegen de handen ineen om bewoners van Marente een mooie middag 
te bezorgen. Vanuit diverse locaties in Voorhout werd er gewandeld naar De Roef waar de bewoners 
getrakteerd werden op koffie en gebak. Vanzelfsprekend werden ze ook weer teruggebracht. 

 M25 Rotterdam hielp twee dagen mee met het begeleiden van kwetsbare kinderen bij verschillende 
activiteiten en uitstapjes van POW het Oude Noorden. Eerst werkten ze mee aan het Herfstfeest, 
hielpen bij de bingo, eten en drinken klaarzetten, zaal versieren en weer opruimen. De volgende dag 
ging de club met moeders en kinderen naar Blijdorp.  

 12 jongeren van het Da Vinci Kagerstraat in Leiden hadden van 10 t/m 13 oktober een 
Maatschappelijke Stageweek: vier dagen in het teken van de zeven Werken van Barmhartigheid.  

 M25 Zoetermeer zamelde kleding in voor de kinderen van de Voedselbank 
 

----- 
 

 
Adres 
Bisdom Rotterdam 
Koningin Emmaplein 3 
3016 AA Rotterdam 
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I:  www.bisdomrotterdam.nl 
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