
 

Nieuwsbrief Dienen, nr. 7, oktober 2017 

 

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 

 

 

 

 

 

----- 

Uitreiking Diaconieprijs 
De uitreiking van de Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ vindt plaats op 

zaterdagochtend 11 november 2017. Dat is de feestdag van Sint Maarten. 

Liesbeth Stalmeijer, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs en 

auteur van een lesbrief over deze diaconale heilige, houdt een inleiding 

over Sint Maarten als voorbeeld voor diaconie. Hierna worden de prijzen 

uitgereikt en krijgt het wisselbeeld een nieuw tijdelijk thuis.  

 

Aanmelden vóór 5 november 2017 

E: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 

 

 

----- 

Diaconaal Café PCI Hillegom 
De PCI Hillegom organiseerde op 5 oktober een Diaconaal Café. Thema: ‘Het gaat economisch goed met 

Nederland, maar het gaat nog niet zo goed met mij.’ De PCI had hiervoor de coördinator van het Lokaal 

Loket Hillegom en een medewerker van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) uitgenodigd. Zij 

vertelden over het sociaal team en de Wmo en over de regelingen in het kader van het armoedebeleid. Met 

deze avond wilde de PCI mensen attenderen op allerlei mogelijkheden die er zijn om uit de problemen te 

komen. 
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----- 

Laurentiusdag 
Voor de derde keer organiseren gezamenlijke kerken en 

kerkelijke instellingen in Rotterdam in oktober allerlei activiteiten 

onder de naam Laurentiusdag. Ze willen laten zien dat armoede 

niet een lot is waar je niks aan kan doen: 

 

• op maandag 2 oktober werd een symposium gehouden in de Burgerzaal van het Stadhuis. Thema: 

'armoede, dat zal mij niet gebeuren';  

• op zaterdag 28 oktober vindt het Laurentiusdiner plaats in de Laurenskerk. Een driesterrendiner voor 

600 klanten van de Voedselbank en andere mensen die in armoede leven. Ze worden bediend door 

mensen die hun sociale tegenpolen kunnen heten.  

 

Meer informatie  

I.  www.laurentiusdag.nl 

 

----- 

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

• € 4.000 voor het Perspectieffonds van de stichting Exodus Zuid-Holland West 

• € 10.000 voor het project ‘Zorg voor ouderen’ van het bisdom Rotterdam 

• € 4.000 voor het project ‘M25 goes Dordrecht’ 

 

----- 

Pelgrimstocht Vastenactie 2018 
De Pelgrimstocht Vastenactie 2018 heeft als thema ‘Tot in het Groene Hart geraakt’. Deze driedaagse 

bezinningstocht annex sponsortocht wordt in het Groene Hart 

gehouden. Inmiddels zijn de routes bekend: 

 

• donderdag 22 maart van Bodegraven naar Noorden 

• vrijdag 23 maart van Noorden naar Woerden 

• zaterdag 24 maart van Woerden naar Bodegraven 

 

De afstanden schommelen tussen de 21 en 24 km. Je kan alle dagen meelopen of naar keuze één of twee 

dagen. De overnachtingsplaats voor meerdaagse pelgrims wordt een kampeerboerderij in Noorden. Omdat 

Noorden moeilijk bereikbaar is met openbaar vervoer, zorgt de organisatie voor busvervoer naar of van 

Noorden. Dat geldt ook voor de eendaagse pelgrims op donderdag of vrijdag.  

 

Vanaf eind november kan je meer informatie vinden over de pelgrimstocht op de website van de 

Vastenactie. Dan kan je je ook opgeven. 

 

----- 

Diaconale Impulsdag Gouda 
De Sint Jan de Doperparochie (Gouda en omgeving) hield haar jaarlijkse impulsdag voor diaconale 

vrijwilligers en leden van bezoekgroepen op zaterdag 7 oktober in Gouda. Leo Fijen verzorgde een inleiding. 

Met deze dag gaf de parochie een impuls aan ieder die zijn talenten in dienst wil stellen voor een ander en 

het bouwen aan een netwerk van liefde. In het leerhuis van 11 oktober in Boskoop is hier op doorgegaan. In 

het weekend van 7/8 oktober is ook gecollecteerd voor de PCI. 
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----- 

Koningin Máxima in de Jessehof 
Op dinsdag 20 augustus bezocht koningin Máxima het inloophuis 

De Jessehof in Delft. Aanleiding was het zestigjarig bestaan van 

Kansfonds. Eerst ging zij in gesprek met de bezoekers, voor wie 

haar komst een hele verrassing was. Daarna was er een 

informele ontmoeting met organisaties, waarmee het fonds 

samenwerkt. Kansfonds maakte in september ook de oprichting 

bekend van het Fonds Franciscus, speciaal bestemd voor de 

ondersteuning van inloophuizen. 

 

 

----- 

Noodsignaal naar gemeente Leiden 
In de afgelopen tijd klopten veel vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren aan bij het 

diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden, omdat ze vastliepen bij hulpverleningsorganisaties. Met name de 

eis dat ze aantoonbaar al meer dan zes maanden in Leiden verblijven, was een obstakel. De diaconieën van 

de Bakkerij en Vluchtelingenwerk hebben daarom een brandbrief aan de gemeente geschreven. Daarin 

verzochten zij om versoepeling van de regelgeving met betrekking tot deze binding aan Leiden. 

 

----- 

Franciscusfeest in teken van Voedselbank en Dierenzegening 
De. H. Franciscus van Assisië is de patroon van de katholieke kerk in Oudewater. De parochiekern vierde dit 

feest op zondag 8 oktober met een gezinsviering. De kinderen van de Mariaschool en de Jozefschool 

hebben levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank en brachten de producten mee. Aan het eind van 

de viering werd een dierenzegening gehouden. Niet alleen levende dieren werden gezegend, maar ook 

knuffelbeesten.  

 

----- 

Oogstdankviering 
In veel meer landelijke parochies van ons bisdom wordt deze maand 

oogstdankdag gevierd. De oogstgaven worden verzameld en 

uitgestald voor het altaar. Na de viering worden ze vaak gebracht 

naar een diaconaal doel, zoals: 

• de lokale voedselbank; 

• de zusters van Moeder Teresa; 

• de zusters Augustinessen in Hilversum; 

• ouderen en zieken in de parochie. 

 

----- 

Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem van start 
Op 6 september is het Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem van start gegaan. Daarin werken zeven 

diaconieën, twee PCI’en en de Lions in de gemeente Kaag en Braassem (Roelofarendsveen en omgeving) 

samen. Het noodfonds wil laagdrempelige financiële of materiële hulp bieden. 

 

I:  www.noodfondskb.nl 

 

----- 

Vastenactie en scholentour 
Tijdens de Veertigdagentijd van 2018 (14 februari - 1 april) gaat Vastenactie weer op tournee langs de 

basisscholen in heel Nederland met een musical, workshops en gastlessen. Met deze Scholentour stimuleert 

de Vastenactie kinderen na te denken over wat wij hier hebben en wat anderen, dichtbij of ver weg, tekort 

http://www.kansfonds.nl/
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komen. Op deze manier worden de Vastenactie, het campagneland Zambia én het campagneproject heel 

concreet. 

 

Inschrijven en meer informatie 

Inschrijven kan tot 31 oktober. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  

I.  www.vastenactie.nl/scholen/scholentour2018 

 

----- 

Share the journey 
Paus Franciscus lanceerde op 27 september de twee jaar durende campagne 'Share 

the journey' van Caritas Internationalis. Het doel van deze campagne is de wereld te 

vragen om 'hun armen te openen' voor het ontmoeten van migranten en vluchtelingen 

op hun reis. Zo kan een cultuur van ontmoeting groeien. 

Dat kan bijvoorbeeld door lokaal allerlei activiteiten te organiseren, waarop migranten, 

vluchtelingen en lokale gemeenschappen hun verhalen kunnen delen. Maar ook is 

politieke actie voorzien. In september 2018 zullen de Verenigde Naties twee 

documenten (Global Compacts) aannemen over migratie en vluchtelingen. Caritas 

Internationalis roept op tot een wereldwijde actieweek rond de VN-Dag van de 

Vluchteling (20 juni). 

 

 

----- 

Uitgestelde kinderfeestjes 
Gemiddeld kunnen twee kinderen per klas geen kinderfeestje geven voor hun verjaardag. De stichting 

Uitgestelde Kinderfeestjes wil daarin voorzien. Zij betaalt en organiseert de feestjes voor kinderen tussen de 

4 en 12 jaar oud die al lange tijd in armoede opgroeien en bekend zijn bij hulpverlenende instanties. De 

feestjes zijn altijd buiten de deur voor maximaal 7 vriendjes en/of vriendinnetjes. De kinderfeestjes kunnen 

alleen worden aangevraagd door hulpverlenende instanties. De PCI wordt niet genoemd, maar kan ook een 

aanvraag doen. 

 

 

----- 

Agenda 
 

Zondag 29 oktober 2017 

Ontmoetingsbijeenkomst ‘M25 goes Dordrecht’ 

Plaats: Antoniuskerk, Burg. De Raadtsingel 45, Dordrecht 

Tijd: 14.00-18.00 uur 

 

Maandag 30 oktober 2017 

Vicariaatsbijeenkomst PCI-besturen Rotterdam 

Plaats: Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft 

Tijd: 20.00-22.00 uur 

 

Dinsdag 31 oktober 2017 

Vicariaatsbijeenkomst PCI-besturen Den Haag 

Plaats: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden 

Tijd: 20.00-22.00 uur 

 

Zaterdag 11 november 2017 

Uitreiking Diaconieprijs Brood en Rozen 

Plaats: Caeciliakerk, Zocherstraat 88, Rotterdam 

Tijd: 10.00-13.00 uur 
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