
 

Nieuwsbrief Dienen, nr. 1, januari 2018 

 

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 

 

----- 

Impulsbijeenkomst ‘Gemeenschapsopbouw en diaconie’ 
Op 17 februari organiseert het bisdom Rotterdam een impulsbijeenkomst over gemeenschapsopbouw en 
diaconie in de Adelbertkerk in Delft. Pastoor Dick van Klaveren van de parochie Sint Jan de Doper (Gouda 
en omgeving) houdt een inleiding over diaconie, gemeenschapsopbouw en spiritualiteit. Daarna presenteren 
vier lokale initiatieven zich in twee workshoprondes. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gebedsviering 
en een lunch. 
 

Aanmeldingen graag vóór 10 februari 

E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 
 
----- 

40-dagencampagne 2018 
Op 14 februari start de 40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’. Daarmee 
richt het bisdom Rotterdam de schijnwerpers op de vele diaconale 
activiteiten die katholieke parochies, instellingen en scholen in deze periode 
organiseren. Vanaf begin februari komen de weekoverzichten van 
activiteiten beschikbaar op de website. En om de twee/drie dagen lichten 
we in nieuwsberichten bepaalde activiteiten uit.  
 

U kunt nog altijd activiteiten aanmelden 

E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl  
 
In de Veertigdagentijd zal alle informatie over de 40-dagencampagne snel 
te vinden zijn: op de homepage komt bijgaande foto te staan met een 

doorklikmogelijkheid naar de webpagina over de 40-dagencampagne.  
 
Of gebruik de korte link 
I. www.bisdomrotterdam.nl/40-dagencampagne 
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----- 

Eigen doelen Vastenactie 
De volgende parochies voeren dit jaar de Vastenactie voor een eigen, door Vastenactie goedgekeurd 
project: 

• de parochies Sint Maarten (Voorburg) en Trinitas (Leidschendam) voor de versterking van KAP in Kenia; 

• de parochie H. Thomas (Alphen aan den Rijn e.o.) voor een waterproject in Melela, Tanzania; 

• de parochies H. Familie (Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard), Nicolaas Pieck en Gezellen 

(Voorne-Putten en Europoort), de HH. Martelaren van Gorcum (Gorinchem e.o.), de H. Nicolaas 

(Zoetermeer) en de H. Augustinus (Wassenaar e.o.) voor het project Lumen Valley 2 in Togo 

• de parochie Sint Maarten (Bollenstreek-Zuid) voor de aankoop van een kleine bus voor de scholen 

St. George en St. Vincent en het OIP project in Kenia 

 

Alle andere parochies houden de Vastenactie voor het landelijke project: armoedebestrijding in Mbala, 

Zambia. 

 
De Vastenactie is een voorgeschreven inzameling. Het is niet geoorloofd om in deze periode onder de naam 
‘Vastenactie’ geld in te zamelen voor een ander, niet door Vastenactie goedgekeurd project. 
 
----- 

Vastenactie start 40-dagenchallenge 
Nog een paar weken en dan begint de Veertigdagentijd. Heeft u al nagedacht over 
een eigen invulling? Vastenactie daagt u uit voor de ‘Vastenactie-challenge’. De 
opbrengst is bestemd voor het armoedebestrijdingsprogramma in Mbala, Zambia.  
 
De opzet is simpel. Voorafgaand aan de vastenperiode denkt u na over welke 
uitdaging u met uzelf tijdens de vastenperiode wilt aangaan, en welk bedrag u 
daarvoor gaat doneren als uw bijdrage aan de Vastenactie. Drink bijvoorbeeld 
veertig dagen geen alcohol en doneer daarvoor 40 x € 1,- aan de Vastenactie. Of 
eet veertig dagen geen vlees en doneer daarvoor 40 x € 3,- aan de Vastenactie. U 
bepaalt dus helemaal zelf waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert 
voor de Vastenactie.  

 

Meer informatie en aanmaken van uw challenge  

I.  www.40-dagen.nl  
 
----- 

Tweelingprojecten 
Sommige parochies hebben de gewoonte om in de Veertigdagentijd ook aandacht te besteden aan een 
diaconaal doel dichtbij, dat inhoudelijk verwant is met het landelijke Vastenactieproject. Een paar 
voorbeelden: 

• de parochie De Goede Herder (Nieuwe Waterweggebied) steunt de stichting ROS, die zich in het 

Rijnmondgebied inzet voor ongedocumenteerden. Dat doen ook de ZWO-groepen in dit gebied. 

• de parochie HH. Petrus en Paulus (Leiden e.o.) vraagt aandacht voor de stichting Babyspullen, die een 

startpakket verzorgt met de noodzakelijke benodigdheden voor baby’s, waarvan de ouders geen 

financiële ruimte hebben. Dat is tevens het Avondmaalproject van de PKN. 

 
----- 

Vamos ontvangt Viva-5 
Deze maand brengt een groep van dertien Braziliaanse jongeren van de 
school Eter een bezoek aan Nederland. Ze zijn hier op uitnodiging van de 
jongeren van Vamos Schipluiden, die afgelopen zomer in Brazilië zijn geweest. 
Het is al de vijfde keer, dat zo’n bezoek plaatsvindt. De jongeren brengen 
bezoeken aan allerlei bedrijven en instellingen. Zo leren zij in korte tijd 
Nederland kennen.  
 

Volg hun belevenissen 

I.  www.vivaintercambiocultural.blogspot.com.br  
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----- 

Jaarverslag VOZ 2017 
Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) steunt vluchtelingen bij het thuisraken in hun nieuwe 
omgeving. Het gaat om vluchtelingen met een verblijfsvergunning die van de gemeente een woning hebben 
gekregen in deze Rotterdamse wijken. VOZ maakt deel uit van de PKN-gemeente Ommoord-Zevenkamp en 
de RK Sint Christoffel Parochie.  
 
In 2017 heeft deze werkgroep 143 personen (83 volwassenen en 60 kinderen) geholpen uit tien landen. Elke 
woensdag houdt zij spreekuur. Daar kwamen zo'n 700 bezoekers op af. Ook organiseerde men 
verschillende bijeenkomsten, zoals koken voor jongens, hiphop & sport en een krant maken. In totaal heeft 
de werkgroep VOZ 23 vrijwilligers. 
 
----- 

Hongerdoeken te leen 
Het bisdom Rotterdam heeft momenteel een collectie van 21 verschillende hongerdoeken van Misereor en 
twee van Brot für die Welt. Van de meeste doeken hebben we meerdere exemplaren in klein of groot 
formaat. MOV-groepen en parochies kunnen de doeken lenen tegen verzendkosten. 
 
Heeft uw parochie nog oude doeken in de kast liggen en gunt u ze een nieuw leven? Schenk ze ons. 
E: j.maasen@bisdomrotterdam.nl  
 
----- 

Eerste actieposters Pelgrimstocht Vastenactie aangemaakt 
Over ruim zeven weken gaat de Pelgrimstocht Vastenactie van start in Bodegraven. 
De eerste aanmeldingen zijn binnen. Ook zijn de eerste actieposters aangemaakt, 
onder meer door John Koot. U kunt de deelnemers sponsoren of zelf een actie 
starten. 
 
Met de Pelgrimstocht wil Vastenactie € 10.000,- ophalen voor het project in Zambia. 
Dat moet toch lukken! 
In 2016 kwam de Pax Christiparochie met een bus naar Maassluis om met een grote 
groep parochianen een dag mee te lopen. Naar verluidt wil de parochie De Goede 
Herder nu ook een bus zien te vullen om een dag in het Groene Hart mee te doen. 
Het zou mooi zijn, als elke parochie minstens met een kleine delegatie een dag zou 
meelopen. Meldt u dan wel aan. 

 
----- 

Cursus ‘Het Handwerk van de PCI’ 
Begin februari sluiten zeven deelnemers de cursus ‘Het Handwerk van de PCI’ af in Rotterdam-Zuid. In vijf 
bijeenkomsten hebben zij zich dan bekwaamd in: 

• de PCI als instelling en de plaats in de parochie, 

• vormen van armoedebestrijding en het opsporen van noden, 

• criteria voor ondersteuning van individuen en organisaties, 

• werven van geld en beheer van het vermogen, 

• planmatig werken en publiciteit. 

 

Bij voldoende belangstelling kan deze cursus ook in uw omgeving gegeven worden. De DCI neemt de 
kosten voor haar rekening. 
 

Belangstelling? Neem contact op 

E: j.maasen@bisdomrotterdam.nl  
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----- 

Leiden heeft de zomer al in de bol 
In Leiden hebben de kerken en SUN Leiden enige jaren geleden afgesproken geen 
kerstpakketten of -bonnen meer te verstrekken: de doelgroep krijgt in deze periode al 
genoeg van andere organisaties. In plaats daarvan verstrekken zij in de zomer 
zomerbonnen: tegoedbonnen van € 10,-, die te besteden zijn bij een grote supermarkt 
in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. De gezinssituatie is bepalend voor het aantal 
bonnen dat men krijgt.  
 
De voorbereidingen voor de zomeractie zijn inmiddels gestart onder het motto ‘We 
hebben de zomer weer in de bol’. In een aantal kerken is met Kerstmis gecollecteerd 
voor deze actie. 
 
 

----- 

Inzameling gereedschap 
Vraag En Aanbod Internationaal knapt oud gereedschap op voor hergebruik in Afrika. Men is nu op zoek 
naar meer vrijwilligers, die bruikbaar gereedschap willen innemen. Daarvoor is een handige verzamelkist 
gemaakt, die thuis kan worden geplaatst. Vraag en Aanbod haalt geregeld de inhoud op. In 2018 hoopt men 
weer vijf containers naar Afrika te kunnen sturen. 
 
I.  www.vraagenaanbodinternationaal.nl 
 
----- 

Hoogste risico op armoede in Rotterdam 
Onlangs publiceerde het CBS haar jongste rapport over armoede. ‘Armoede en sociale uitsluiting 2018’ geeft 
de armoedecijfers over 2016. Een opvallend gegeven was, dat het aantal huishoudens dat moet leven in 
armoede ongeveer gelijk was gebleven, maar dat het aantal huishoudens dat al vier jaar of langer in 
armoede leeft, flink was gestegen, van 2,7 naar 3,3 procent. Meer huishoudens zijn langdurig afhankelijk van 
een bijstandsuitkering. 
 
Armoede is ook ongelijk verdeeld. De grote steden en de kleinere gemeenten in het noordoosten van het 
land hebben de hoogste armoedecijfers. De gemeente Rotterdam voert de ranglijst aan met 15,3% (landelijk 
gemiddelde 7,9%), maar ook ’s-Gravenhage, Delft en Schiedam scoren meer dan tien procent.  
 
 
 
 
----- 

Agenda 
 

Woensdag 14 februari 2018 

Start 40-dagencampagne bisdom Rotterdam 

 

Zaterdag 17 februari 2018 

Impulsbijeenkomst Diaconie en Gemeenschapsopbouw 

Plaats: Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft 
Tijd: 09.30 - 13.00 uur 
 

Dinsdag 6 maart 2018 

Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie 

Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, 3011 GG Rotterdam 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
 

Donderdag 22 maart 2018 

Pelgrimstocht Vastenactie 

Dag 1: Bodegraven - Noorden 
Startplaats: De Doortocht, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Tijd: 09.00 - 18.00/21.00 uur 

https://www.vraagenaanbodinternationaal.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/03/armoede-en-sociale-uitsluiting-2018


 

Vrijdag 23 maart 2018 

Pelgrimstocht Vastenactie 

Dag 2: Noorden – Woerden 
Startplaats: Kampeerboerderij Koole, Hogedijk 6, 2431 AA Noorden 
Tijd: 09.00 - 16.00/21.00 uur 
 

Zaterdag 24 maart 2018 

Pelgrimstocht Vastenactie 

Dag 3: Woerden – Bodegraven 
Startplaats: H. Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden 
Tijd: 09.00 - 18.00/20.30 uur 
 


