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Bij de voorpagina
De afbeelding op de voorpagina is een glas- in- lood raam van de H.Elisabeth van
Thüringen in een kerk in Normandië.
Elisabeth van Thüringen is bekend vanwege de vele gaven die zij deed aan de armen en
haar belangeloze persoonlijke inzet voor zieken en gewonden. Een bekende legende verhaalt
hoe zij met broden in haar rokken onderweg is naar arme mensen in het naburige dorp,
als haar zwager haar achterna komt. Gestuurd door zijn moeder die bang is
dat de landgravin alle bezittingen van haar man en zijn familie aan het wegschenken is.
Als zij desgevraagd haar rokken opent, vallen er geen broden uit, maar prachtige rozen.
Zij geldt als patrones van de caritas.

Redactie:
Jan Maasen
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Robert Jan Peeters

Deze brochure is mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van de
Diocesane Caritasinstelling van het
bisdom Rotterdam.
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Voorwoord
Bewijs me eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. (Jak 2, 18)
Zeventien inspirerende verhalen van diaconale initiatieven in het bisdom Rotterdam.
Dat is de oogst van de oproep eerder dit jaar om projecten aan te melden voor de
Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’. Op 16 november 2013 wordt deze prijs voor de vierde
keer uitgereikt. Dit jaar weer op de traditionele dag, de zaterdag tussen de feestdagen van Sint Maarten (11 november) en Sint Elisabeth (17 november). Beiden staan
bekend als diaconale heiligen. Vanuit hun geloof bekommerden zij zich om mensen in
nood via concrete daden die ook nu nog aanspreken. Martinus van Tours deelde zijn
mantel met een naakte bedelaar bij de stadspoort van Amiens. De volgende nacht verscheen hem in een droom Jezus zelf, gekleed in die mantel. Elisabeth van Thüringen
bracht brood rond aan de armen. Toen een zwager haar een keer aanhield, omdat hij
bang was dat zij het familiebezit op deze manier verkwanselde, bleken de broden op
wonderbaarlijke wijze veranderd te zijn in rozen. Aan dit verhaal is ook de naam van
de diaconieprijs ontleend, “Brood en rozen”.
Je mantel delen met een bedelaar, je brood geven aan de armen. Wie is opgegroeid
in de christelijke traditie, herkent in deze daden moeiteloos twee van de werken van
barmhartigheid: de naakten kleden en de hongerigen voeden. Met een wat in vergetelheid geraakt woord worden zij ook wel liefdewerken genoemd. Ze zijn uitingen van
naastenliefde en daarmee ook van godsliefde. Godsdienst en mensendienst zijn immers
twee zijden van dezelfde medaille. Of zoals paus Benedictus XVI schreef in zijn rondzendbrief ‘Deus Caritas Est’: “Liefde tot God en liefde tot de naaste zijn onscheidbaar:
er is slechts één gebod.” Om daarop te laten volgen: “De liefde tot God en tot de naaste
leven echter beide van de liefde van God, die ons het eerst heeft liefgehad.” (DCE 18).
Vanuit die ervaren liefde konden heiligen als Sint Maarten en Sint Elisabeth zelf de
liefde voor de armen op voorbeeldige wijze in praktijk brengen.
Zeventien voorbeeldige verhalen van diaconale initiatieven in deze brochure laten zien
hoe anno 2013 gelovigen en geloofsgemeenschappen in het bisdom Rotterdam zelf
dragers van naastenliefde zijn. Het zijn heel uiteenlopende initiatieven: kleine gebaren
en grote projecten, kortdurende inspanningen en langjarige, trouwe partnerschappen,
zich afspelend in een klein dorp of juist in een grote stad. Ze bestrijken met elkaar
een breed terrein van diaconale inzet. De meerderheid heeft betrekking op diaconie
dichtbij, in zes projecten trekken mensen zich het lot aan van mensen ver weg. Zo is er
voor elke lezer wel een verhaal bij, dat uitnodigt tot navolging. ‘Hé, dat zouden wij ook
wel kunnen doen.’
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Veel verhalen geven ook enig inzicht in de praktische organisatie van projecten en
suggesties voor de uitvoering van activiteiten. Maar daaronder proeven we geregeld ook de drijfveren van de initiatiefnemers. Diaconaal handelen is niet alleen een
kwestie van goed doen voor een ander, het is ook een spirituele weg. In kringen van
de Beweging van Barmhartigheid wordt wel de drieslag gehanteerd: zien – bewogen
worden – in beweging komen. Die drieslag kom je tegen in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, zeer geregeld in het optreden van Jezus, maar ook bij Sint Maarten
en Sint Elisabeth. Het gaat er allereerst om, dat je je open stelt voor de ander en de
noden en behoeften van de ander waarneemt (zien). Maar kennis van de armoede of
andere noodsituaties is op zich nog niet voldoende om te gaan handelen (in beweging
komen). Je moet ook geraakt worden, in je hart, in je ingewanden. Als in de evangelies
staat dat Jezus in een ontmoeting tot medelijden bewogen werd, staat er letterlijk, dat
de buik in beroering kwam. Hij werd er zogezegd beroerd van.
Die geraaktheid komen we ook tegen in een aantal verhalen in deze bundel. Die mens
in nood moet geholpen worden. Het kan toch niet zo zijn, dat we niets doen. Die
onrust maakt vindingrijk, doet volharden en werkt aanstekelijk. ‘Als we van te voren
geweten hadden wat er allemaal bij komt kijken, waren we er nooit aan begonnen,’
hoorde ik bij een van de projecten in deze brochure. Maar ze zijn er aan begonnen en
het is een groot project geworden.
Dat ‘zien – bewogen worden – in beweging komen’ kan gecultiveerd worden.
Sommige mensen zijn sensibeler en begaafder dan anderen. Maar naastenliefde doen
is niet alleen een kwestie van toevallige bekwaamheden en spontaan handelen.
“De naastenliefde, verankerd in de liefde tot God, is op de eerste plaats een opdracht
aan iedere gelovige, maar ook aan de gezamenlijke kerkelijke gemeenschap, en wel
op alle niveaus, van de lokale gemeenschap en de particuliere Kerk tot aan de universele Kerk toe.” (DCE 20) Liefde moet ook georganiseerd worden, omdat ondanks
alle goede bedoelingen en spontane initiatieven er mensen buiten de boot vallen en
niet geholpen worden.
Daarom heeft elke lokale geloofsgemeenschap vrijwilligersgroepen die zich inzetten
voor mensen in nood en heeft elke parochie in beginsel een PCI om de materiële nood
te lenigen waar bestaande voorzieningen niet toereikend zijn. Maar de taak van deze
groepen beperkt zich niet tot het bijstaan van mensen in nood namens de geloofsgemeenschap. Zij zijn er ook om de leden van de geloofsgemeenschap aan te sporen hun
christelijke opdracht tot het doen van naastenliefde te vervullen én om hen daartoe in
de gelegenheid te stellen. Concreet betekent dat, dat zij niet alles zelf hoeven te doen,
maar dat zij de medeparochianen daarbij betrekken. Zo kan de lokale geloofsgemeenschap groeien in navolging. Diaconale acties dragen zo ook bij aan kerkopbouw. De
brochure geeft daarvan ook tal van voorbeelden: van fietsmaatje zijn tot het schrijven
van een kaartje, van het aanbieden van een maaltijd tot het inzamelen van babykleer-
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tjes. “De activiteiten voor Jinja zijn vaak een feestje voor de parochie,” constateert de
MOV-groep in Capelle zelfs.
Om aandacht te vragen voor dit kerkopbouwelijke aspect van diaconie wordt in
dit Jaar van het Geloof de wisseltrofee toegekend aan de prijswinnaar in de categorie
‘diaconale spiritualiteit.’ De inzendingen maken duidelijk hoezeer diaconaal handelen
ook een geloofsweg is. Het is niet alleen resultante van geloof, maar de ontmoeting met
de arme leidt evenzeer tot verdieping van geloof. Dat mag gevierd, geleerd en gedaan
worden.
Ik hoop, dat deze zeventien verhalen leiden tot navolging en tot een grotere verspreiding van brood en rozen, als symbolen van de materiële en immateriële aspecten van
liefde voor mensen in nood.

JAN MAASEN
medewerker dienen bisdom Rotterdam
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1. Project Fietsmaatjes
?. Kop Teylingen
De formule van het project Fietsmaatjes
Teylingen is simpel: mensen die nog
graag willen fietsen, maar dit zelfstandig
niet meer kunnen, fietstochten van circa
een tot drie uur aanbieden. Dit zijn fietstochten op een duo-fiets met elektrische
trapondersteuning. Daarbij kunnen ze
zelf meetrappen, zittend naast een vrijwilliger (fietsmaatje) die trapt en stuurt.
Met deze wekelijkse of tweewekelijkse
fietstochten wordt het isolement van de
gasten doorbroken, komen ze op een
gezellige manier letterlijk in beweging
en ontstaan er unieke contacten tussen
gasten en vrijwilligers. De gasten zijn
ouderen, licht gehandicapten of mensen
met een tijdelijke blessure. De vrijwilligers zijn mensen die graag fietsen en het
leuk vinden om regelmatig een gezellige
fietstocht te maken met een gast.
Ontstaan in Warmond
De formule mag eenvoudig zijn, maar er
komt nog heel wat bij kijken om het te
bedenken en uit te voeren. Dat hebben de
initiatiefnemers wel gemerkt. Het project
Fietsmaatjes is in januari 2012 geboren
binnen het bestuur van de Parochiële
Caritasinstelling (PCI) van Warmond.
“Caritas staat voor naastenliefde, zorg
hebben voor elkaar,” aldus bestuurslid
Tekla Zwinkels. “Het werk van de PCI
leek zich te beperken tot het beheren
van de financiën en het behandelen van
een enkele aanvraag. Voor mij was dat te
weinig. Konden we niet iets bedenken,
waardoor we op een positieve manier bezig zouden zijn?” Juist in die tijd hoorde
ze een enthousiast verhaal van een vrouw,

die tijdens een Zonnebloemvakantie voor
het eerst sinds jaren weer op een fiets had
gezeten. Moet je daarvoor op vakantie?
Zou de PCI niet voor zo’n bijzondere
fiets kunnen zorgen, zodat Warmonders
in hun eigen omgeving deze ervaring op
kunnen doen?
De PCI vond een medesponsor in AkzoNobel, die een grote vestiging heeft in
de gemeente Teylingen. Het AkzoNobel
Community Program heeft met een fors
bedrag bijgedragen aan de aanschaf van
de eerste duo-fiets. Bij dit bedrijf mag
men ook de posters en flyers drukken.
Andere belangrijke sponsoren zijn:
Stichting Welzijn Teylingen (ondersteuning van de vrijwilligers), Woningstichting Warmunda (stallingsplaats voor de
duo-fiets), Warmerdam de Fietsspecialist
(onderhoud duo-fiets) en AH Warmond
(sleutelbeheer en koffie/thee).
Toen de fiets eenmaal was aangeschaft,
heeft de PCI veel werk gemaakt van
publiciteit met flyers, affiches, krantenartikelen, nieuwsbrieven e.d. Ook heeft
zij de fiets bij veel gelegenheden getoond.
Zo konden tijdens de Kaagweek ouderen
een rondje meerijden.
Tijdens de startviering van het nieuwe
seizoen heeft pastoor Goumans de duofiets ingezegend.
Door de steun van de pastoor en de
aandacht in het parochieblad is een groot
deel van de vrijwilligers en gasten in
Warmond actief verbonden aan de parochiekern St. Matthias. Begin 2013 telde
het project al 22 gasten en 18 vrijwilligers.
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Eén van de gasten was een man van 90 jaar die inmiddels is overleden. In het laatste
jaar van zijn leven heeft een vrijwilligster verschillende keren met hem gefietst. Zij vertelt:
“Als ik langs kwam zei hij: ‘Ik ben zo moe. ‘ ‘Je bent moe, maar je hoeft niet mee te trappen, ‘
zei ik dan. ‘Je mag gewoon genieten van het buiten zijn.’ ‘ Nou goed dan,’ zei hij.
We fietsten dan naar het recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond. We fietsten langs de
plaats waar hij en zijn vrouw samen vaak op een bankje zaten en waar na haar overlijden
haar as was uitgestrooid. Daar stonden we dan even stil en hij vertelde daar over de herinneringen aan zijn vrouw. Wanneer we dan verder fietsten kwamen we langs de speelrekken
waar kinderen aan het spelen waren. Daar wilde hij ook even stoppen. De kinderen kwamen
nieuwsgierig kijken naar de fiets. Hij ging in gesprek met de kinderen en er was echt contact
tussen hem en de kinderen. Aan het eind van de rit zei hij: ‘Ik ben zo blij dat ik toch met je
ben meegegaan. Ik ben nog steeds moe, maar ik voel me wel een ander mens.’
Dit is waar ik het voor doe,“ aldus de vrijwilliger.
Fietsmaatjes Teylingen
In december 2012 is het project
ondergebracht in de stichting
Fietsmaatjes Teylingen. Zoals al
blijkt uit de naamstelling wil de
stichting het project Fietsmaatjes verder uitbreiden naar de
twee andere dorpskernen in de
gemeente Teylingen: Sassenheim
en Voorhout. Het streven is om
in beide dorpen een lokale groep
van vrijwilligers en gasten uit het
eigen dorp op te zetten en om een
eigen duo-fiets en lokale stallingsplaats te krijgen. Deze groepen
worden gecoördineerd vanuit de
Stichting Fietsmaatjes Teylingen.
In Sassenheim doet de parochiekern St. Pancratius actief mee door
middel van het betrekken van de
wijkcontactpersonen, het bieden
van een stallingsplaats bij de kerk
en het bestemmen van de collecte
bij de opening van het jaar voor
Fietsmaatjes Sassenheim.
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Nieuwste
ontwikkelingen
Het project ontwikkelt zich snel.
Het fonds Klein
Leerust van de
familie Ruigrok
doneerde de
tweede duo-fiets.
Mede dankzij
een gift van het
Schipholfonds
kon ook een derde fiets worden
aangeschaft. Dit
betekent, dat elke
kern najaar 2013
over een eigen
fiets beschikt.

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:

Categorie:
Nadere info:

Project Fietsmaatjes Teylingen
hele jaar
St. Maarten, parochiekern Matthias
Akzo Nobel Community Program, stichting Welzijn
Teylingen, woningstichting Warmunda, Warmerdam
Fietsspecialist, AH Warmond pastoraatsgroepen
Warmond, Sassenheim en Voorhout, wijkcontactpersonen
Sassenheim en vele anderen
diaconie dichtbij
fietsmaatjes@kpnmail.nl en www.fietsmaatjesteylingen.nl
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2. 24-uurs vastenactie The Spirits – Hillegom
In Hillegom is het al een bekend verschijnsel geworden: jongeren die 24 uur
vasten en zich in die tijd inzetten voor
een goed doel. De jongerengroep The
Spirits heeft dit model overgenomen van
de PKN Hillegom, die tien jaar geleden
eens zo’n actie hield. Het grote voorbeeld
daarbij was ‘Zip your lip’, al ruim twintig
jaar de jongerenactie van World Vision.
Deze christelijke ontwikkelingsorganisatie nodigt jongeren uit 24 uur niet
te eten en alleen water en thee zonder
suiker te drinken. Zo ervaren zij zelf een
hongergevoel. In deze 24 uur organiseren de jongeren sponsoractiviteiten. De
opbrengst is bestemd voor ontwikkelingsprojecten van World Vision, dit jaar
in Zuid-Soedan.

The Spirits
Jongerengroep The Spirits is een groep
voor jongeren tussen de 11 en 16 jaar
oud in de parochiekern Hillegom. Iedere
eerste vrijdagavond van de maand komt
de groep bij elkaar voor een activiteit.
Daarbij gaat het altijd om ontmoeting,
dialoog en het meegeven van een boodschap. De leiding is in handen van vijf
jonge mensen, die allen nog studeren of
net zijn afgestudeerd. De groep ging in
september 2013 zijn tiende seizoen in.
Vastenactie
Een van de activiteiten is al enige jaren
de 24 uur durende vastenactie, ergens
in de Veertigdagentijd. Het programma
begint op vrijdagavond en eindigt op za-
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terdagavond met een sobere maaltijd en
een jongerenviering in de kerk. In die 24
uur wisselen bezinning, verdieping, actie,
ontmoeting en gezelligheid elkaar af. Het
programma is meer dan alleen inzamelen
voor een goed doel.
Zo begonnen de jongeren dit voorjaar
met een speurtocht waarbij de katholieke
en protestantse kerkgebouwen werden
bezocht. Dat leverde het thema van de
vastenactie van dit jaar op: de Voedselbank Hillegom. Een ander belangrijk
onderdeel zijn de momenten van bezinning. Daarin wordt vooral ingespeeld op
de beleving van de jongeren en hun taak
en verantwoordelijkheid in de samenleving. Maar er was ook tijd voor spel en
ontspanning.

Van slaap komt meestal niet veel
terecht, vanwege de gezelligheid.
Zaterdagochtend bereidden de jongeren zich voor op de inzamelingsactie,
dit keer voor de Hillegomse supermarkten. Daar vroegen ze op hun
eigen wijze (door vragen, aanspreken,
rap of op een andere manier) om goederen voor de Voedselbank. Nadat ze
een paar uur op deze manier goederen hadden ingezameld, brachten de
jongeren ze zelf naar de Voedselbank.
Uiteraard moet alles eerst wel even
geïnspecteerd, en vooral bewonderd
worden.
Bijzonder was dat The Spirits dit jaar
van een parochiaan 1 minuut gratis
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winkelen geschonken hadden gekregen.
Het echtpaar had dit gewonnen en wist
van de actie van The Spirits. Daar wilden
zij graag aan bijdragen.
De dag wordt afgesloten met een viering
die aansluit op het thema van de vastenactie.
Goede doelen
De 24-uurs vastenactie staat al een aantal
jaren op het programma van The Spirits.
In 2012 en 2013 was het doel de Voedselbank Hillegom. In voorgaande jaren
zijn andere diaconale doelen in de directe
omgeving gesteund: Voedselbank Leiden,
Stem in de Stad Haarlem, Leger des Heils
Haarlem en Diaconaal Centrum de Bakkerij Leiden.
Nieuw dit jaar was, dat de 24-uurs
vastenactie is uitgevoerd samen met de
Jeugdkerk van de Protestantse Gemeente
Hillegom. Voor hen was dit actiemiddel
in de vergetelheid geraakt.

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:
Categorie:
Nadere info:
YouTube film:

Het bijzondere van de 24-uurs vastenactie is, dat concrete inzet voor mensen in
nood gepaard gaat met een interne bezinning op de betekenis van dienstbaarheid.
Door moderne media, spelelementen
en ontmoetingen met leden en betrokkenen van hulporganisaties bezinnen de
jongeren zich op de vraag wat diaconie
betekent en hoe zij zich concreet kunnen
inzetten.
Tegelijk leren ze naar buiten te treden
en andere mensen aan te spreken en
koppelen ze hun ervaringen weer terug
naar de geloofsgemeenschap. Aan het
einde van de actie brengen zij alles wat ze
hebben meegemaakt mee naar de viering:
hun preekclip, hun eigen aanwezigheid,
soms ook de goederen die zijn ingezameld. Tijdens de viering leggen ze in hun
gebed de doelgroep waarvoor de actie
wordt gehouden voor aan God. Op deze
wijze verbinden ze diaconie direct met de
gemeenschap, catechese en liturgie.

24 –uurs vastenactie
vrijdagavond en zaterdag in Veertigdagentijd
parochiekern St. Martinus en Jozef van de H. Willibrordusparochie
jongerenkoor The Young Ones, Vormselgroep, Jeugdkerk
PKN Hillegom, Voedselbank Hillegom
diaconie dichtbij; diaconale spiritualiteit
thespiritshillegom@gmail.com
www.thespiritshillegom.nl
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=9HCxBuanH9A
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3. DCM Diaconale Commissie Menswording - Leiderdorp
De Diaconale Commissie Menswording
(DCM) is in 1996 opgericht om uitvoering te geven aan het diaconaal beleid
van de toenmalige parochie De Menswording in Leiderdorp. Daarmee gaf men
lokaal uitwerking aan gedachten uit de
nota ‘Diakonie – in het oog, in het hart’
van de diocesane Permanente Kommissie Diakonie (1988) en de DPC-brochure
‘Diakonie: hoe concreter, hoe beter’
(1993). De parochie koos voor een kleine
commissie van drie tot vijf mensen, die
onder verantwoordelijkheid van het
parochiebestuur opereert. Het parochiebestuur stelt jaarlijks ook een budget
van 5000 euro ter beschikking voor de
verschillende activiteiten. Zo kan de
DCM uitwerking geven aan de diaconale
opdracht “Er zijn voor de ander.”
Individuele hulpvragen
De DCM ziet als haar werkgebied heel
Leiderdorp en beperkt zich niet alleen
tot gelovigen. De hulpvragen zijn heel
divers en worden in stilte afgewikkeld.
Soms is een luisterend oor voldoende
of kunnen gewone doe-activiteiten voor
een oplossing zorgen. In andere gevallen
gaat het om financiële hulp en adviezen,
huisvestingsvraagstukken, inschakelen
van maatschappelijke en overheidsorganisaties, scholingsaspecten of coaching.
Een belangrijk uitgangspunt bij elke
hulpvraag is het optimaal gebruik van
‘voorliggende voorzieningen’. De DCM
helpt pas financieel, als bestaande voorzieningen niet toereikend zijn.
Voor individuele noodhulp is jaarlijks
ongeveer 1000 euro beschikbaar. Bij gro-

te financiële hulpvragen, die dit budget te
boven gaan, wendt de DCM zich met een
onderbouwd verzoek tot andere fondsen,
zoals de plaatselijke stichting Het De
Boer-Karels Fonds of de IPCI Leiden.
Financiële eindejaarsactie
Een andere vorm van financiële ondersteuning is de eindejaarsactie. Daarvoor
is jaarlijks tussen de 3000 en 4000 euro
beschikbaar. Op verzoek verstrekt de Sociale Dienst van Leiderdorp 15 geanonimiseerde casussen aan de DCM. Die kent
aan elke casus een bepaald bedrag toe.
Via een afgesproken procedure, waarbij
de anonimiteit is gewaarborgd, ontvangen de betrokkenen dan het geldbedrag.
Diaconale bewustwording
De DCM helpt niet alleen zelf mensen in
nood, maar wil ook de parochianen stimuleren om meer diaconaal te zijn. Voor
het vroegere parochieblad De Contactschakel schreef zij 45 kleine bijdragen.
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Negen jaar lang verzorgde zij ook een
thematische dienst tijdens het diaconaal
weekend half november. Die diensten
hadden de volgende thema’s:
• Jullie zijn mijn handen
• Gelijkwaardigheid
• Ieder mens is de moeite waard
• Laat jezelf zien
• De vreemdeling opnemen
• Medestanderschap
• Noem ik jou bij je naam?
• Vriendschap
• De schuld voorbij
Schaalvergroting
Schaalvergroting heeft invloed op het
functioneren van diaconale werkgroepen
als de DCM. De Menswordingparochie is
eerst samengegaan met de Meerburgparochie en daarna onderdeel geworden van
de Petrus en Paulusparochie (Leiden en
omgeving). Aan een aantal praktijken
uit het begin kwam daardoor een einde
(de korte bijdragen aan het parochieblad,
de thematische diensten). Over de financiering van de activiteiten (noodhulp,
eindejaarsactie) moesten opnieuw afspraken gemaakt worden met de nieuwe
Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:
Categorie:
Nadere info:

parochiebesturen.
Maar schaalvergroting elders heeft ook
gevolgen. Jarenlang kon de eindejaarsactie of diaconale kerstactie succesvol
worden uitgevoerd vanwege de korte
lijnen met de Sociale Dienst van Leiderdorp. In 2012 kon die geen doorgang
vinden, omdat de uitvoeringsorganisatie
Werk en Inkomen van de gemeente
Leiden, waarin al enige jaren de uitvoering van de uitkeringen van Leiderdorp
is ondergebracht, inhoudelijk bezwaar
maakte. De landelijke regelgeving is verscherpt en de beleidsambtenaren die die
actie nog kenden vanuit het verleden en
veel kennis hadden van de Leiderdorpse
klanten, waren vertrokken. Er wordt
samen gezocht naar een nieuwe invulling
voor 2013.
De Diaconale Commissie Menswording
laat zien hoe een parochie met relatief
weinig menskracht en geld jarenlang
invulling kan geven aan haar diaconale
opdracht. De DCM vervult daarbij een
aantal taken die in parochies van ouder
datum worden vervuld door de parochiele caritasinstelling.

Diaconale Commissie Menswording
1996 tot heden, hele jaar
Menswording Leiderdorp, nu onderdeel van parochie
Petrus en Paulus
IPCI Leiden, stichting Het De Boer-Karels Fonds,
Leiderdorpse diaconieën, sociale dienst
diaconie dichtbij en diaconale spiritualiteit
nicovanjaarsveld@ziggo.nl
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4. Werkgroep Zuiderkruis Katwijk
De werkgroep Zuiderkruis van de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk
ondersteunt kleinschalige projecten op
het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Malawi.
De werkgroep is eind 2000 ontstaan uit
particulier initiatief. Een parochiaan
was naar Malawi gereisd om te zien of
alles wat op de televisie werd getoond in
de Afrikaanse landen wel waar was. Bij
terugkomst kon hij vertellen dat de televisiebeelden behoorlijk waren geflatteerd.
De situatie in Malawi was veel erger.
Er heerste hongersnood, de bevolking
leefde in armoede en er waren nauwelijks
scholen en ziekenhuizen aanwezig. De
al aanwezige gebouwen waren in slechte
staat en stonden voor een groot deel op
instorten.

Zijn verhaal vanaf de kansel leidde ertoe,
dat een groepje enthousiaste parochianen
de werkgroep Zuiderkruis oprichtte.
Samenwerking
Sinds september 2002 werken zij samen
met de Stichting Dokter Harrie van den
Brekel uit Wijnandsrade (Limburg). Deze
stichting steunt al sinds 1979 verschillende kleinschalige projecten op het
gebied van gezondheidszorg en onderwijs in Malawi. Leden van deze stichting
brengen op eigen kosten regelmatig een
bezoek aan de verschillende projecten die
zij (en de werkgroep Zuiderkruis) ondersteunen. Door een netwerk van persoonlijke contacten weet de stichting waar de
nood het hoogst is en dat het geld goed
besteed wordt.
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Geldwerving
Momenteel heeft de werkgroep 120 donateurs die jaarlijks een bijdrage overmaken ter ondersteuning van de projecten.
Daarnaast organiseert de werkgroep een
aantal acties:
• een kerkcollecte in een weekend in
september in de Joannes de Doperkerk
• een kerstmarkt in december
• deelname aan de door de gemeente
Katwijk georganiseerde “Andere
Markt”. Daarop kunnen in Katwijk
gevestigde diaconale en charitatieve
organisaties zichzelf bekend maken en
geld inzamelen door de verkoop van
bij hun doel behorende producten.
• een voorjaarsworkshop; rad van avontuur, rommelmarkt e.d.
Ondersteuning projecten
Sinds 2001 heeft de werkgroep Zuiderkruis elf projecten ondersteund op het
gebied van onderwijs en gezondheidszorg. In totaal heeft zij in die jaren
ruim 200.000 euro bijeen gebracht.
Bij sommige projecten is de opbrengst
door ICCO of Cordaid verdubbeld.
Het laatste project was de bouw
van een acht-klassige basisschool in

Mayaka City, inclusief leermiddelen en inventaris. Deze zomer kon
een bedrag van 28.000 euro worden
overgemaakt naar Malawi, zodat met
de bouw kan worden begonnen. Naar
schatting 1500 kinderen zullen van
deze school gebruik gaan maken.
De voorzieningen worden ter plaatse
door de dorpelingen gebouwd en ook
onderhouden, want zij weten: “Geen
onderhoud, geen verdere hulp.” Dit
klinkt misschien hard, maar op deze
manier blijven de voorzieningen
intact. Dat het helpt blijkt wel uit het
feit dat bij de één- of tweejaarlijkse
controles de voorzieningen er nog
picobello uitzien en dat ook de economische omstandigheden in de dorpen
zijn verbeterd.
In de fout…
Dat ook de werkgroep Zuiderkruis
grappige ‘fouten’ kan maken blijkt wel
uit het volgende.
Nadat ze gehoord had dat er een
chronisch gebrek heerste aan kleine
leermiddelen zoals pennen, potloden
en schriften had de werkgroep het plan
bedacht om de kinderen van de school
in Ligowe te voorzien van een etui
met inhoud. De inhoud bestond uit:
1 balpen, 1 potlood, 12 kleurpotloden,
1 gum, 1 puntenslijper en 1 liniaal.
Daarnaast werd er nog een klein stukje
speelgoed in gedaan in de vorm van een
autootje, een balletje, kleine popjes enz.
Met deze etuis waren de kinderen ontzettend blij. Zij zijn er zeer zuinig op en
de in 2006 geleverde etuis zijn bijna al-
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lemaal nog in gebruik. Zelfs de potloden
worden minimaal geslepen om er zo lang
mogelijk mee te kunnen doen.
Wat was nu de ‘fout’? Dat de kinderen
van de school in Ligowe een etui hadden
gekregen ging als een lopend vuurtje
door de bush. De school kreeg hierdoor
een grote aanwas van nieuwe leerlingen,
waarvoor eigenlijk geen plaats was. De
werkgroep heeft toen besloten om voor
elke te bouwen basisschool ook etuis te
leveren.
Veel kinderen braken hun schrijfpotlood
ook in twee stukken (potloden worden

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:
Categorie:
Nadere info:

het meest gebruikt voor de schoolvakken). Op de vraag waarom kwam als
antwoord: “Dan hebben wij er altijd nog
een als we er een verliezen.”
Relatie met parochie
De werkgroep Zuiderkruis is een werkgroep van de parochiekern Katwijk. Ze
krijgt steun van de PCI, de parochiële
quiltgroep ‘De Bonette’, Jongerenwereld
en tot voor kort de RK scouting. De
groep bestaat momenteel uit zes mensen.
Voor praktische klussen bij de kerstmarkt
of andere activiteiten kan zij een beroep
doen op andere parochianen.

werkgroep Zuiderkruis
hele jaar
H. Joannes de Doper, Katwijk, onderdeel van parochie
St. Augustinus
stichting Dokter Harrie van den Brekel, PCI, quiltgroep
‘De Bonette’, Jongerenwereld, hervormde gemeente
De Rank
diaconie ver weg
c.heijkoop@gmail.com en www.vandenbrekel.nl
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5. Hongerdoek parochie H. Thomas, Alphen aan den Rijn
Elke twee jaar geeft Misereor, de Duitse
zusterorganisatie van de Vastenaktie, opdracht aan een kunstenaar uit de Derde
Wereld om een hongerdoek te maken,
die aansluit bij de thematiek van haar
campagne en uitdrukking geeft aan de
religieuze motivatie daarvoor. Daarmee
grijpt zij terug op een oud liturgisch
gebruik uit de Middeleeuwen om tijdens
de Veertigdagentijd het zicht op het altaar
te ontnemen door een linnen doek op
te hangen en die doek te versieren met
afbeeldingen van de lijdende Christus. In
de volksmond werd deze doek hongerdoek genoemd, omdat zij gebruikt werd
in de vastentijd, een tijd van honger.
(En dus niet vanwege het doel van de
Vastenaktie: het bestrijden van honger
en armoede in de wereld.) Sinds de jaren
zeventig van de vorige eeuw gebruikt
Misereor de hongerdoek als middel voor
missionaire educatie door een verbinding
te leggen tussen het leven en lijden van
Christus en het leven en lijden van de armen in het Zuiden. Halverwege de jaren
tachtig is de hongerdoek ook in Nederland een bekend verschijnsel geworden.
Eigen hongerdoek
De vier parochiekernen van de parochie
H. Thomas in Alphen aan den Rijn en

Rijnwoude hebben in het verleden veel
gewerkt met hongerdoeken. Al eerder
was het idee opgekomen om zelf eens
een hongerdoek te maken. Daaraan was
nooit uitvoering gegeven. Zoekend naar
aanknopingspunten om het jaarthema
“God woont onder ons” uit te werken in
de nog jonge fusieparochie, heeft het pastoraal team dit idee opgepakt. Het vond
weerklank bij de pastoraatsgroepen en zo
ontstond een heel project. Via oproepen
in het parochieblad en de lokale mededelingenbladen is het breed gaan leven.
“Sommige parochianen moesten geremd
worden, ze wilden direct ter plekke van
start gaan,” aldus diaken Gilion Greeve.
“Anderen wilden eerst samen overleggen om te voorkomen dat het vijf losse
onderdelen zouden worden zonder enige
onderlinge verbinding. Dit laatste is
gebeurd. We hebben twee voorafgaande
bijeenkomsten gehouden waar we ons
verdiept hebben in de diverse thema’s
en deze thema’s werden ‘geadopteerd’.”
Daarna zijn de parochiekernen aan de slag
gegaan om hun onderdeel uit te werken.
Inhoud
Uitgangspunt voor de hongerdoek vormden de schriftlezingen van de zondagen
in de Veertigdagentijd. Elke parochiekern
nam een van de zondagen voor haar
rekening. Aan de hand van de lezingen
en het thema hebben de parochianen van
de betreffende kern een ontwerp gemaakt
en is dat deel vervaardigd. Dat gebeurde
op diverse manieren en met verschillende
materialen. Ook het pastoraal team heeft
een zondag voor zijn rekening genomen.
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Zondag
1
2
3
4
5

Afbeelding
linksboven
linksonder
rechtsonder
midden
rechtsboven

Maker
Engelbewaarders
Bonifacius
Heilige Geest
Pastoraal team
Michaël-Bernardus

Bij de uitleg van de afbeelding wordt verschillende keren verwezen naar de inzet
van de parochie voor het eigen Vastenaktieproject in Guatemala, het meest expliciet op de derde zondag. In die afbeelding
vormt de ongelijkheid tussen de rijke
en de arme wereld het uitgangspunt.
Maar deze wereld wordt omarmd door
de armen en takken van een vijgenboom,
teken van vruchtbaarheid, die aan beide
kanten van de wereld gelijk is.
Werken met de hongerdoek
Toen de vijf onderdelen klaar waren, werden ze bijeengevoegd in één grote doek
van 3 bij 2,50 m. Tijdens de Veertigdagentijd heeft deze originele doek een reis
gemaakt langs de vier kerkgebouwen. In
elke kerk heeft de doek twee keer gehangen: naast de zes zondagen in de Veertigdagentijd maakten ook Witte Donderdag/
Goede Vrijdag en Pasen deel uit van het
reisschema. De hongerdoek gaf een extra
spirituele bijdrage aan de vieringen. TijActiviteit:
Wanneer:
Parochie:
Categorie:
Nadere info:

Thema
Leidraad
Erfenis
Visioen
Terugkeer
Verandering

Lezingen
Dt 26, 4-10; Lc 4, 1-13
Gen 15, 5-12.17-18, Lc 9, 28b-36
Ex 3, 1-8a 13-15 Lc 13, 1-9
Joz 5, 9-12; Lc 5, 1-3.11-32
Jes 43, 16-21; Joh 8, 1-11

dens de verkondiging kon de voorganger
er naar toe lopen en de beelden gebruiken
in zijn preek. Daarnaast heeft men een
boekje gemaakt met een afbeelding en
uitleg van de doek. Zo kon de doek ook
gebruikt worden, als zij niet lijfelijk in
het kerkgebouw hing. Terugblikkend,
constateerden de pastorale beroepskrachten, dat het ontwerpen en maken van de
doek een enorme ‘boost’ aan de parochie
heeft gegeven. Ruim 30 mensen, meest
gewone parochianen, zijn actief betrokken
geweest bij het maken van de hongerdoek.
Daarnaast hebben 15 creatieve geesten
meegedacht bij het ontwerpen ervan.
En zonder de inbreng van de vervoerploeg
en de beheerscommissies had de doek ook
niet elke week te zien kunnen zijn.
De voorbereiding op het Paasfeest was dit
jaar in de Thomasparochie intenser en
intensiever dan voorgaande jaren door het
bewust doorlezen en doorleven van de
schriftteksten die aan de hongerdoek ten
grondslag lagen.

eigen hongerdoek
december – februari maken;
februari – maart gebruik in kerken
parochie H. Thomas,
Alphen aan den Rijn – Rijnwoude
diaconale spiritualiteit
g.greeve@heiligethomas.nl
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6. Werkgroep Diaconie, Honselersdijk
De werkgroep Diaconie van de parochie
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad in
Honselersdijk bestaat al ruim twintig jaar.
De vier leden zetten zich in om aandacht
te geven aan mensen die dat nodig hebben en activiteiten op te zetten waarmee
de gemeenschap geholpen is.
Buurtpreventie
De werkgroep heeft aan de wieg gestaan
van Buurtpreventie Honselersdijk. Eind
jaren negentig gaven met name Marokkaanse jongeren veel overlast in Honselersdijk. Om de kleine criminaliteit
terug te dringen en de leefbaarheid te
vergroten is met andere maatschappelijke
organisaties en in samenwerking met
de gemeente en de politie de werkgroep
Buurtpreventie opgericht. Buurtpre-

ventieteams patrouilleren sindsdien in
duidelijk herkenbare tenues ’s avonds en
in het weekend. Zij signaleren ongewenste activiteiten en spreken overlastgevers aan. Door dit toezicht vormen
zij extra oren en ogen voor de politie en
de gemeente. Dankzij deze vorm van
burgerparticipatie is het vandalisme, de
overlast en de criminaliteit flink teruggedrongen. De leefbaarheid is duidelijk
vergroot. Door de inzet van de gemeente,
het jongerenwerk en de Marokkaanse
ouders is er veel bereikt. Langzaam gaat
de Marokkaanse gemeenschap deel uit
maken van de dorpsgemeenschap. Anno
2013 heeft Buurtpreventie Honselersdijk
70 vrijwilligers. Vier keer in de week
wordt er gesurveilleerd, door de week ’s
avonds en in het weekend ’s nachts.
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Oogstdankdag
Oogstdankdag kent al een lange traditie in Honselersdijk. De ouders van de
huidige vrijwilligers deden al mee. De
werkgroep diaconie zorgt ervoor, dat
de producten van de telers in de kerk
komen. Ook kunnen parochianen hun
gaven in een mand achter in de kerk
leggen. De werkgroep versiert de kerk
met de gaven. Na afloop van de viering
worden de producten weggegeven aan
de voedselbank, de zusters van moeder
Theresa of het asielzoekerscentrum.
Eucharistieviering in de Poolse taal
In het Westland werken veel Polen in de
kassen. Na een vakantie in Polen kwam
een van de leden met het idee om wat
meer aandacht te geven aan deze werknemers. Dat resulteerde in het aanbod
van een eucharistieviering in het Pools,
in samenwerking met de Poolse parochie.
Tegenwoordig vindt er elke maand een
Poolse eucharistieviering plaats op derde
zondag van de maand om 17.30 uur. De
voorganger is meestal pastoor Slawomir

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:

Categorie:
Nadere info:

Trypuc uit Rotterdam. Gemiddeld komen
er zo’n 150 mensen naar deze viering,
maar op Paaszaterdag is het aantal
kerkgangers wel 400. Via bedrijven en
uitzendbureaus zorgt de werkgroep voor
bekendheid van deze activiteit. En in het
parochieblad staat ook altijd een aankondiging in het Pools.
De Nederhof
Al meer dan tien jaar organiseert de
werkgroep Diaconie activiteiten met de
bewoners van de Nederhof. De werkgroep vindt het belangrijk, dat de vijftig
bewoners van dit gezinsvervangend
tehuis zich thuis voelen in Honselersdijk. Met medewerking van de bewoners
organiseert de werkgroep een eucharistieviering, waarvoor ook familieleden
worden uitgenodigd. Daarnaast verzorgt
zij een bingoavond voor de bewoners,
met kleine prijzen.
De werkgroep wil graag nog vele jaren
doorgaan met deze activiteiten en die dan
overdragen aan een volgende generatie.

werkgroep Diaconie
hele jaar
parochie O.L. Vrouw van Goeden Raad, Honselersdijk
in de parochie de kostersgroep , klussenteam, stuurgroep
gemeenschap opbouw
buiten de parochie Wos radio, uitzendbureau, jongerengroep M25
diaconie dichtbij
famjansenbroersen@planet.nl
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7. Diaconale Zondag Parochie H. Clara - Langeraar
Een van de speerpunten van het voormalige dekenaat Het Groene Hart was de
bevordering van de parochiële diaconie.
In 2001 vroeg deken Leo Peeters aan de
parochies van zijn dekenaat om Sacramentsdag te vieren als Zondag van de
Diaconie. Door op deze zondag speciaal
aandacht te geven aan diaconie kunnen
parochies:
• vieren en uitdragen dat het door Jezus
verkondigde Rijk van God daar zichtbaar wordt waar zijn diaconie nagevolgd wordt.
• het belang van de diaconie voor het
leven van de geloofsgemeenschap
onderstrepen.
• leden en activiteiten van de P.C.I en de
parochiële diaconiewerkgroepen op de
voorgrond plaatsen.

Een aantal parochies gaf gehoor aan deze
oproep. Andere volgden later of gaven de
voorkeur aan een andere zondag van het
kerkelijk jaar. Hoe dan ook, het verschijnsel diaconale zondag schoot wortel
in het Groene Hart. Anno 2013 is hier
het aantal parochies dat een diaconale
zondag houdt, groter dan in andere
gebieden van het bisdom.
Federatie De Regenboog
Een mooi voorbeeld biedt de parochie H.
Clara in Langeraar en haar voorgangers
in de parochiefederatie De Regenboog.
Dit samenwerkingsverband van toen nog
zeven parochies rond de Langeraarse
en Nieuwkoopse Plassen was in 2000
opgericht. Een paar jaar later riep pastoor
Theo van Steekelenburg de PCI-en in
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het gebied bijeen om ervaringen uit te
wisselen en de onderlinge samenwerking
te bevorderen. Een onderwerp waarop
de PCI-en elkaar al snel vonden, was het
vaststellen van een gezamenlijk diaconaal
doel voor de collecte tijdens de Zondag van de Diaconie. De voorkeur ging
daarbij uit naar een project in de eigen
omgeving. Dat kon ook een project zijn
waarmee een van de PCI-en al een relatie
had.
Overzicht van diaconale doelen
2003 Hospice Nieuwkoop
2004 Open Venster, inloophuis voor
daklozen, Alphen aan den Rijn
2005 Stichting Poortwachter, justitiepastoraat, Alphen aan den Rijn
2006 Vluchtelingenwerk, Ter Aar

2007 Detentieboot, Dordrecht
2008 Kniek 565, instelling voor
gehandicapte kinderen die niet
meer thuis kunnen wonen,
Waddinxveen
2009 De Bruggen, waar gehandicapten
kinderen wonen, voor de bouw
van een kraamkamer voor de
kinderboerderij IPSE de Bruggen
in Nieuwveen
2010 Stichting Perspectief, zet zich in
voor ondernemers in de agrarische
sector die het moeilijk hebben
2011 Voedselbank Alkemade,
Roelofarendsveen. Zij levert in de
gemeenten Kaag en Braassem en
Nieuwkoop aan zo’n 150 gezinnen
voedselpakketten
2012 Voedselbank Alkemade
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2012 was het laatste jaar, dat de Zondag
van de Diaconie op Sacramentsdag is gehouden. Op voorstel van
het pastoraal team, dat gedeeld
wordt met de Franciscusparochie
in Roelofarendsveen, wordt vanaf
2013 de Zondag van de Diaconie
in beide parochies gehouden op
de zondag rond het feest van Sint
Maarten (11 november).
Werkwijze
In de eerste jaren concentreerden de PCIen zich op de collecte tijdens de diaconale zondag. Leden van de PCI lichtten
de bestemming van de collecte toe tijdens
de viering en stonden zelf achter in de
kerk om te collecteren. Ook zorgden de
PCI-en voor publiciteit in het parochieblad. Dat gebeurt overigens nog altijd.
De opbrengst van de collecten in de zes
kerken schommelde de laatste jaren rond
de 1750 euro.
Een aantal jaren hebben ook enige
PCI-leden meegedaan in een tijdelijke
werkgroep, die suggesties ontwikkelde
voor de liturgie en de verkondiging op
de Zondag van de Diaconie. De PCIleden zorgden daarbij voor de diaconale

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:
Categorie:
Nadere info:

inbreng vanuit het gekozen collectedoel,
een pastor en enige gebedsleiders brachten hun liturgische deskundigheid in.
Diaconaal bewustzijn vergroten
Deken Leo Peeters zag indertijd in de
Zondag van de Diaconie een middel
om leden en activiteiten van PCI-en en
diaconale werkgroepen voor het voetlicht
te plaatsen. Dat blijkt zo ook te werken,
is de ervaring in de Claraparochie. In de
afgelopen tien jaar zijn de parochianen
in contact gekomen met een scala aan
diaconale initiatieven in de eigen omgeving. Maar ook voor de PCI-en zelf heeft
de Zondag van de Diaconie geleid tot
een grotere betrokkenheid op de eigen
omgeving. Elk jaar moet immers een
nieuw doel bepaald worden. Wat zouden
we dit jaar onder de aandacht willen
brengen? En als in het PCI-overleg de
keuze gemaakt is, gaat vaak een van de
PCI-leden op bezoek bij het betreffende
project om nadere informatie te verzamelen voor de publiciteit. Niet zelden ook
wordt de opbrengst naderhand overhandigd tijdens een bezoek aan het project.
Daarmee wordt de relatie tussen PCI-en
en maatschappelijk project versterkt.

Zondag van de diaconie
Sacramentsdag (tweede zondag na Pinksteren)
H. Clara in Langeraar
vijf PCI-en in de parochie
diaconale spiritualiteit
ajbos001@ziggo.nl
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8. Project “Kraam- en kinderafdeling” - Rotterdam
Eind juni 2012 benaderde een r.-k. geestelijk verzorger van een ziekenhuis op
Rotterdam-Zuid enige diaconale vrijwilligers en bestuursleden van de PCI van de
H. Drie-Eenheidparochie.
Op de kraam- en kinderafdeling wordt
men geregeld geconfronteerd met aperte
noodsituaties. Jonge moeders die bevallen
van een kind en nauwelijks daarop voorbereid zijn. Baby’s en kinderen die moeten
opgroeien in armoede. Natuurlijk probeert
het medisch maatschappelijk werk van
het ziekenhuis een beroep te doen op
bestaande sociale voorzieningen. Maar dat
lukt niet altijd of het duurt veel te lang.
Zouden de parochies kunnen helpen?

Zo ontstond het idee van een project
kraam- en kinderafdeling. De PCI heeft
nauwelijks eigen geld. Met een gift van de
Diocesane Caritasinstelling van het bisdom Rotterdam kon zij een steunfonds instellen voor financiële noodhulp. Dat geld
wordt beheerd door de PCI. De geestelijk
verzorger en het medisch maatschappelijk
werk kunnen zelfstandig over kleine toekenningen beslissen. Bij grotere uitgaven
overleggen zij eerst met de PCI.

Maar er wordt ook gezorgd voor materiële hulp: babykleertjes, kinderwagens,
wiegjes, maxi-cosi’s. Het project werd
al snel een gezamenlijk initiatief van
de parochies van Rotterdam-Zuid en
Barendrecht. Op alle locaties worden
spullen ingezameld. Het secretariaat van
de Emmaüsgangers fungeert als centraal
adres voor de kleding. Grote spullen
worden tijdelijk opgeslagen in de kelder
van Mara.
Noodsituaties
Niet elke baby komt in een opgemaakt
bedje, niet elke moeder heeft de mogelijkheden voor de direct nodige spulletjes. Soms gaan baby’s voor hun eigen
veiligheid naar een opvangadres. Ze
krijgen vanuit het ziekenhuis een koffertje mee met wat kleertjes, een knuffel en
een boekje met wat er allemaal gebeurd
is in die eerste dagen. Dit wordt door de
verpleging heel liefdevol verzorgd. Maar
er zijn natuurlijk wel spullen nodig, die
niet uit de begroting van het ziekenhuis
komen. Soms zijn de omstandigheden
heel schrijnend maar de moeder-kind
verhouding zo liefdevol dat je kijkt wat je
kunt doen. Enkele voorbeelden:
• Een jonge alleenstaande moeder bevalt
van een gezond jongetje. Ze is vorig
jaar zomer haar baan verloren en toen
de WW- uitkering ophield moest ze
naar de bijstand. Dit verloopt moeizaam; op het moment van de bevalling
is er nog steeds geen uitkering, alleen
een miniem voorschot van de sociale
dienst. Natuurlijk wordt daar actie
op ondernomen. Maar er is direct een
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bedje met toebehoren en wat kleertjes
nodig. Via de uitgebreide achterban van
de diaconie was dat er heel snel en konden moeder en kind samen naar huis.
• Er wordt een kindje veel te vroeg geboren, daarom moet het een paar weken
in het ziekenhuis blijven. De moeder
kreeg al een pakket van de voedselbank, heeft niet de mogelijkheden tot
een vervoerskaart en woont niet naast
de deur. Nadat ze een vervoersbewijs
heeft gekregen kwam ze 3x per dag
haar kindje verzorgen.
• Een vrouw bevalt van haar zesde kind
en gaat naar huis. Ze heeft nauwelijks
inkomsten. Het medisch maatschappelijk werk regelt dat het gezin wekelijks
een pakket kan krijgen van de voedselbank. Maar het is vrijdagmiddag en de
pakketten voor die week zijn al uitgedeeld. Hoe overbrugt het gezin met een
pasgeboren baby deze week?
“Het is fantastisch dat er nog veel
mensen met hun hart durven kijken,”
aldus Marianne Schouten, bestuurslid
van de PCI. “Mensen die de vraag van

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:
Categorie:
Nadere info:

ons om babykleertjes maat 50 – 56 direct
vervullen. Nu al komen er ongevraagd
babyspullen binnen en geloof het, het is
altijd nodig. Want noodgevallen komen
altijd onverwacht: soms blijft het een
tijdje rustig, dan zijn het er twee in één
week. Elke week kun je een radertje zijn
in het nieuwe uurwerk van dit kleine
kindje. Elk kind is het waard om voor te
gaan. Wij zijn opnieuw in de babywereld
gestapt en blijven ons vol vreugde verbazen over alle hulp en medewerking van
zowel jong als oud. We ontdekten een
kring van jonge mensen die de kleertjes
aan elkaar doorgeven en die nu alles bij
ons hebben gebracht zodat er in een kast
van het ziekenhuis nu een voorraadje
kleertjes en knuffeltjes ligt. Toen we om
maxi-cosi’s vroegen omdat pasgeborenen
volgens de regels alleen zo naar huis
mogen waren er meteen een paar.”
Het project bestaat nog niet zo lang. De
indieners hebben het aangemeld, omdat
zij meer bekendheid willen geven aan
het project. Wellicht kan het ook elders
worden opgepakt.

project ‘Kraam- en kinderafdeling’
hele jaar
parochie H. Drie-Eenheid samen met andere parochies
federatie Maria Magdalena
PCI H. Drie-Eenheid en diaconale werkgroepen parochies,
geestelijke verzorging en maatschappelijk werk ziekenhuis
diaconie dichtbij
jm.schouten@planet.nl
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9. Veertig jaar Jinja – Capelle aan den IJssel
De werkgroep Missie en Ontwikkeling
van de parochie Paulus’ Bekering in Capelle aan den IJssel bestaat dit jaar vijftig
jaar. Veertig jaar daarvan heeft ze een
band met het Rubaga Students’ Centre
in Jinja, Oeganda. Dat komt zo. In 1973
nodigde Mgr. Willigers, de Nederlandse
bisschop van Jinja, de werkgroep uit om
het vormingswerk voor noodlijdende en
werkeloze jongeren in Jinja te steunen
met een vast bedrag van f 9.000. Jaarlijks!, want, zoals toen in het parochieblad de Stuw stond, “onze hulp krijgt
vooral zin, wanneer bisschop Willigers
kan rekenen op een vast bedrag per jaar.”
Tot 1979 leidde missionaris Gerard Picavet het jongerenwerk. Daarna nam Mill
Hill father Kees Groenewoud het stokje
over. Toen hij in 2000 naar Nederland
terugkeerde, hebben Oegandese priesters de leiding van het jongerencentrum
overgenomen. Al die jaren is het project
gesteund door de parochie van Capelle.

Tegenwoordig zorgen 60 donateurs voor
een jaarlijkse vaste bijdrage van 6.000
euro. Daarmee wordt twee-derde van de
kosten van het project gedekt.
Jeugdapostolaat in Jinja
Jinja is een van de grotere steden van
Oeganda. In het vormingscentrum het
Rubaga Students Centre verzorgt het
Jeugdapostolaat van het bisdom Jinja opleidingen om de jeugd in het bisdom te
vormen op maatschappelijk, spiritueel en
economisch gebied. Dit gaat in de vorm
van weekend seminars voor middelbare
scholieren en doordeweekse opleidingen
voor jeugdleiders en jongeren uit de
parochies. Jaarlijks volgen 1500 tot 2000
jongeren de cursussen. De opleiding
geschiedt door de jeugdkapelaan en oudleerlingen van het centrum.
Werkgroep Missie en Ontwikkeling
De werkgroep Missie en Ontwikkeling
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van de parochie bestaat momenteel uit
negen leden. Zij voert de gebruikelijke
missionaire acties en collectes uit in de
parochie. De laatste jaren organiseert zij
ook jaarlijks een inhoudelijke bijeenkomst over de millenniumdoelen voor
alle vijf parochies van de federatie.
En ze onderhoudt de band met Jinja.
Een keer per jaar is de kerkcollecte
bestemd voor het vormingscentrum.
Daarnaast verspreidt de werkgroep twee
keer per jaar de rondzendbrief van father
Ben, de huidige directeur, onder de
donateurs.
Met enige regelmaat komt father Kees
Groenewoud nog in Capelle. En ook
enige inlandse priesters, die betrokken
zijn bij het jongerencentrum, zijn in de
afgelopen jaren in Capelle op bezoek geweest, Bonny Ibanda in 2000 en Godfrey
Etolu in 2009. In 2012 hebben leden
van de jongerengroep IPV-Young Jinja
bezocht. Ze hebben daar een watertank
en een computerlokaal geïnstalleerd en
de Oegandese jongeren een stoomcursus
gegeven voor het werken op de computer. Twee leden van de jongerengroep zijn
zo geraakt door deze reis, dat zij nu lid
Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:
Categorie:
Nadere info:

zijn geworden van de werkgroep Missie
en Ontwikkeling.
Waarde van het project
“Het Jinjaproject geeft onze groep binding, interne continuïteit,” aldus Kees
Huisman. “Het is heel concreet. Je mag
er deel van uitmaken.” Grote hulporganisaties zijn vies van lange verbindingen.
Zij zeggen dat een project maar een paar
jaar moet lopen, en dat je het dan los
moet laten. Het project moet zichzelf dan
kunnen bedruipen. De werkgroep Missie
en Ontwikkeling vraagt zich af, of dit
reëel is. Er blijft altijd geld nodig, maar
het project heeft ook een immateriële
opbrengst. Het vormingswerk in Jinja is
van groot belang voor de ontwikkeling
van Oeganda. Het netwerk van 60 oudcursisten bestaat uit leidende figuren in
de samenleving, waaronder een staatsecretaris, die hun kennis weer overdragen
met cursussen voor de jongeren. Vaak
doen ze dat gratis.
En voor de gemeenschapsopbouw in
Capelle is het project ook van belang:
“de activiteiten voor Jinja zijn vaak een
feestje voor de parochie.”

Veertig jaar Jinja
hele jaar
Paulus’ Bekering in Capelle aan den IJssel
IPV Young ( voor reis naar Jinja), werkgroep solidariteitsmaaltijd (voor Vastenaktie), andere MOV-groepen in
federatie IPV-V
diaconie ver weg
dick.biesta@casema.nl
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10. Mini-pelgrimstocht Alblasserwaard-West
mini-pelgrimstocht. Voor fietsen was
veel minder belangstelling dan voor
wandelen. Daarom heeft de werkgroep
voor 2013 gekozen voor twee wandelroutes, een korte en een wat langere
(7 km vanuit Papendrecht, 11 km vanuit
Alblasserdam).
Sinds 2011 organiseert de landelijke Vastenaktie elk jaar een driedaagse Pelgrimstocht in Zuid-Limburg in de dagen voor
Palmzondag. De tocht is bedoeld als een
spirituele sponsorwandeling. De deelnemers wandelen langere afstanden deels
over oude pelgrimsroutes gecombineerd
met bezinning en verstilling. Vooraf
hebben zij geld bijeengebracht voor de
projecten van de Vastenaktie.
De MOV-groepen van Alblasserdam,
Sliedrecht en Papendrecht zijn in 2012
gaan samenwerken in één MOV-groep
Alblasserwaard-West. Een van de eerste
activiteiten was een mini-pelgrimstocht,
geïnspireerd door de Pelgrimstocht
van de Vastenaktie. MOV-vrijwilligster
Linda Loeve vertelt daarover: “Voor
veel mensen uit onze parochie was die
Pelgrimstocht toch wel ver en lang,
maar een wandeling op een zondag in de
Vastentijd leek wel haalbaar. Het idee om
vanuit twee kerken ‘op pad te gaan’ naar
de derde kerk vonden we mooi passen in
het vergroten van het saamhorigheidsgevoel en het in gesprek komen over vasten
en solidariteit.”
In 2012 konden parochianen zowel
lopend als op de fiets meedoen aan de

Opzet mini-pelgrimstocht
De mini-pelgrimstocht wordt gehouden
op een zondagochtend in de Veertigdagentijd. Er zijn twee startplaatsen: Alblasserdam en Papendrecht. Beide groepen
lopen naar Sliedrecht.
De wandelaars verzamelen zich om
8.00 uur in de kerk in Alblasserdam of
Papendrecht. De paaskaars wordt aangestoken om het licht mee te nemen en de
pastor geeft de pelgrimszegen. Dan gaan
de wandelaars op weg. Op de routebeschrijving staat expliciet vermeld dat het
ook de bedoeling is dat de wandelaars
onderweg met elkaar in gesprek gaan
over de reden om aan deze wandeling
mee te doen. Tevens staan er verschillende meditatieve teksten op de wandelroute
waarover men onderweg van gedachten
kan wisselen.
Beide groepen wandelen naar Sliedrecht,
waar iedereen ontvangen wordt met
koffie en een krentenbol. Om 11.30 uur
begint daar de eucharistieviering (samen
met alle andere kerkgangers) waarin ook
aandacht wordt besteed aan het Vastenaktieproject en de mini-pelgrimstocht.
Deze viering wordt afgesloten met een
‘pelgrimsgedachte’. Daarna is er soep en
broodjes voor iedereen.
In 2012 hebben 26 wandelaars en 12 fiet-
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nog een kop eigen gemaakte soep en lekkere broodjes. Deze activiteit verbindt je
met elkaar, met het vastenproject en met
de kerk.”

sers aan de mini-pelgrimstocht deelgenomen, in 2013 29 wandelaars.
Impressie van een deelnemer
“Het leuke van wandelen is dat je er
eigenlijk weinig voor nodig hebt. Het is
het ene been voor het andere zetten. De
meeste mensen zie je zondag in de kerk
en daar weet je weinig van. Er komen
met de wandeling mensen samen uit de
verschillende kerken. Tijdens de wandeling raak je met elkaar in gesprek, dan
hoor je levensverhalen. Hoor je verhalen
die je niet kent, die je verbazen, die je
verrassen en die je aan het denken zetten.
Ieder loopt zijn eigen tempo en ieder
heeft zijn eigen verhaal. Na de wandeling is er een warm onthaal met koffie
en daarna een kerkdienst. Waar je nog
nageniet van de verhalen. Daarna is er
Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Categorie:
Nadere info:

Motivatie MOV-groep
Het is een activiteit, die weinig kost en
veel opbrengt:
Het is inspirerend om met elkaar onderweg te zijn naar een kerk.
Onderweg naar samen-kerk-zijn
Onderweg om elkaar te leren kennen
Onderweg om elkaar te ontmoeten
Onderweg om naar elkaar te luisteren
Onderweg om elkaar te begrijpen
Onderweg om open te staan voor elkaar
en de mensen van het Vastenproject.
Het is waardevol om gezamenlijk de
wandeling af te sluiten in een kerkdienst,
allemaal met wandelschoenen in de kerk,
en dan te luisteren naar de verhalen uit
Honduras, te
bidden voor een
betere situatie
daar en tijdens
de collecte hieraan uitdrukking
te geven in een
bijdrage.

Mini-pelgrimstocht
zondag in de Veertigdagentijd
parochiekernen Alblasserdam, Sliedrecht en Papendrecht
van parochie Theresia van Avila, Dordrecht
diaconie ver weg; diaconale spiritualiteit
linda.loeve@upcmail.nl
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11. Inloophuis Puttershoek

Om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden zijn de kerken van Puttershoek
en Maasdam in 2009 gestart met een
oecumenisch inloophuis. Elke woensdagmorgen staan de deuren van het parochiecentrum van de rooms-katholieke
Petruskerk in Puttershoek open voor
een bakje koffie of thee en een luisterend
oor. Het hele jaar door, dus ook in de
vakantietijd, staan de gastvrouwen klaar.
Het inloophuis voorziet duidelijk in een
behoefte. Elke woensdag komen er nu 25
tot 30 bezoekers. Een vaste kern komt
regelmatig, maar elke keer zijn er ook
weer nieuwe gezichten.

Voorgeschiedenis
In 2007 hield de gemeente Binnenmaas,
één van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard, een enquête onder de bewoners boven de 75 jaar in de kernen Puttershoek, Maasdam en Heinenoord. De
enquête werd uitgevoerd door leden van
de oecumenische werkgroep van de vier
kerken in Puttershoek en Maasdam. Uit
de enquête bleek dat onder deze oudere
groep bewoners de eenzaamheid groot is
en de sociale contacten beperkt zijn.
Op verzoek van de gemeente Binnenmaas heeft de oecumenische werkgroep
nagedacht hoe dit probleem kon worden
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aangepakt. Het creëren van een ontmoetingsruimte voor deze mensen leek een
oplossing te zijn.
Samen met de protestantse diaconieën
en de PCI is toen het Oecumenische
Inloophuis opgezet. Als locatie werd
gekozen voor het parochiecentrum van
de Petruskerk in Puttershoek. Deze kerk
ligt namelijk vlak bij het winkelcentrum,
waar op woensdag de wekelijkse markt
wordt gehouden en de bus stopt er voor
de deur.
Op 7 januari 2009 vond onder grote belangstelling de feestelijke opening plaats.
Ervaringen
Het inloophuis is elke woensdag geopend
van 9.30 tot 12.00 uur. Vanaf het begin
zat de loop er in. Aanvankelijk kwamen

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:
Categorie:
Nadere info:

er gemiddeld tien mensen, nu zijn dat
er tussen de 25 en 30. De vier kerken
zijn nog steeds actief betrokken bij dit
initiatief. Zij leveren de elf gastvrouwen,
die bij toerbeurt in koppels van twee
dienst doen. Het inloophuis wordt door
de bezoekers duidelijk op prijs gesteld:
“Ik kijk er naar uit, ik voel me hier
omringd door lieve mensen.” “Fijn dat
er ook mannen komen, want die hebben
het ook nodig. “Ik kom onregelmatig,
maar als ik geen werk heb dan kom ik
hier graag.“
Het koffiebusje dekt niet alle kosten van
de huur en de koffie. Een subsidie van de
gemeente Binnenmaas en bijdragen van
de kerken zorgen ervoor dat het inloophuis open kan blijven.

oecumenisch inloophuis Puttershoek
elke woensdagochtend
Sint Petruskerk, onderdeel van de parochie Heilige Familie
de diaconieën van de Gereformeerde kerk Puttershoek/
Maasdam, de Hervormde kerk Maasdam en de Hervormde
Gemeente van Puttershoek
diaconie dichtbij
hildevanmeurs@gmail.com
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12. Actie speeltuin Krakau - Brielle
De parochiekern HH. Martelaren van
Gorcum in Brielle kent sinds 2007 een
actieve jongerengroep 10age7. Twee moeders hebben indertijd deze groep opgezet
om ook iets te bieden voor jongeren
die het vormsel hebben ontvangen. De
leiding is intussen aangevuld met twee
mannen. De groep bestaat momenteel
uit 14 jongeren in de leeftijd van 12 tot
20 jaar. Ze komen elke tweede vrijdag
van de maand bijeen op de zolder van
het parochiehuis. Elk jaar doet de groep
mee aan DiaconAction en organiseert zij
een koffieconcert, waarvan de opbrengst
bestemd is voor de Vastenaktie. Ook
organiseert zij jaarlijks een sportdag voor
de hele parochie Nicolaas Pieck en Gezellen. Pater Jouri Konchenko, lid van het
pastoraal team, komt bijna elke bijeenkomst.
Verzoek
Pater Konchenko heeft zijn priesteropleiding gevolgd in Krakau bij de broeders
Salesianen van Don Bosco. De naschoolse
opvang aldaar vroeg hem of hij met een
groep kon komen om een speeltuin
aan te leggen. Deze opvang SaltromOratorium vangt dertig kinderen op in de
leeftijdsgroepen 6 tot 12 jaar en 12 tot 18

jaar. De kinderen komen uit probleemgezinnen, waar niet dagelijks een warme
maaltijd op tafel komt. Ze lopen het
risico op straat te gaan rondhangen. Bij
Saltrom vinden zij een ‘warm honk’. De
organisatie heeft zelf geen financiële middelen en moet het hebben van giften.
Konchenko legde de vraag voor aan
10age7 en de jongeren reageerden
enthousiast. Toen zij hoorden, dat naast
de speeltuin een weeshuis staat en dat
er in Polen een grote behoefte is aan
speelgoed, besloten zij ook speelgoed in
te zamelen.
Sponsoracties
De jongeren hebben tal van acties georganiseerd om geld en materiaal binnen
te halen:
• maken van kerststukjes, die verkocht
zijn op de Kerstmarkt van Brielle
• inzamelen lege flessen voor statiegeld
• verkoop van zelfgemaakte 3D-kaarten
• koffieconcert in de kerk
• inzamelen klein speelgoed ( 8 m3)
• groot speelgoed, gekregen via een
parochiaan
• giften van particulieren
• enkele bedrijven hebben materiaal
kosteloos beschikbaar gesteld
• spontane giften van twee andere parochiekernen
De jongeren hebben zelf het vervoer betaald, zodat zij in hun meivakantie deze
actie konden ondernemen.
Werkvakantie
De jongeren zijn van 28 april tot en met
8 mei in Polen geweest. Ze hebben daar
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hard gewerkt om de acht toestellen, die
waren geschonken door de gemeente
Midden Delfland, te plaatsen. Het ging
daarbij o.m. om twee glijbanen, een duikelrek en een enkele en dubbele wipkip.
Ook hadden de jongeren een ontmoeting
met de kinderen en de vrijwilligers van
het opvangcentrum en bezochten ze een

school van de Salesianen, de zoutmijnen
en het voormalige concentratiekamp
Auschwitz.
Met hard werken lukte het de jongeren
het werk op tijd af te hebben en konden
de Poolse kinderen hun nieuwe speeltuin
in gebruik nemen.

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:

Actie speeltuin Krakau
januari – mei 2013
parochiekern HH. Martelaren van Gorcum - Brielle,
onderdeel van parochie Nicolaas Pieck en Gezellen
Categorie:
diaconie ver weg
Nadere info:
tenage7@hotmail.com
Zie voor foto’s en verslagen ook www.speeltuinpolen.zikle.nl
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13. Regionale MOV-groep Delflanden
De regionale MOV-groep Delflanden is
een voortzetting van de dekenale MOVgroep van het oude dekenaat Delflanden.
De groep bestaat uit afgevaardigden van
de parochies in het Westland (11 parochies), Midden-Delfland (3 parochiekernen) en de stad Delft (vier parochiekernen). Deze vertegenwoordigers komen
zes keer per jaar bijeen.
Ze overleggen met elkaar over de invulling van de landelijke missionaire acties,
zoals Vastenaktie, Adventsactie, Week
Nederlandse Missionaris, Wereldmissiemaand en Vredesweek. Voor de Vastenaktie en de Adventsactie kiest de groep de
laatste jaren voor een eigen project, waarvoor men ook zelf materialen ontwikkelt en de publiciteit naar de parochies
en daarbuiten verzorgt. Vaak betreft het
projecten waarbij Nederlandse missionarissen betrokken zijn en waarmee ook
persoonlijke banden bestaan.
De opbrengsten zijn dan ook groot. Enige
voorbeelden uit de laatste jaren zijn:
• kinderpastoraat in de Area Pastoral do
Estreito in Brazilië (Vastenaktie 2009)
• school en internaat in Abadukondre in
Suriname (Vastenaktie 2011)
• aggregaat voor kraamkliniek in Douala,
Kameroen (Adventsactie 2011)
• agrarisch onderwijsproject in Campina
Grande, Brazilië (Vastenaktie 2012)
• herbouw school in Bangolan, Kameroen (Adventsactie 2012)
• uitbreiding van een school in Kasongwe, een afgelegen gebied in Malawi
(Adventsactie 2013)

Contacten met missionarissen
Vanuit de groep wordt tevens contact
onderhouden met de missionarissen
die uit het Westland en Delft afkomstig
zijn. Drie keer per jaar geeft de groep
het “Westlands MOV Nieuws” uit, een
tijdschrift dat al twaalf jaar bestaat.
Lokale correspondenten zorgen voor een
kroniek van het plaatselijke en parochiële
nieuws. Zo blijven de missionarissen op
de hoogte van de ontwikkelingen in het
Westland. En er staat nieuws in over de
missionarissen zelf. Enige leden van de
groep bezoeken soms op eigen kosten
een missionaris in zijn of haar werkgebied en delen bij thuiskomst hun ervaringen met de andere leden van de groep.

De samenwerking in de regionale
MOV-groep inspireert en stimuleert de
afzonderlijke leden. Samen kan men
meer doen dan alleen. Daarvan kunnen
ook de parochies profiteren die maar een
kleine of geen MOV-groep hebben. In de
regionale groep brainstormt men met elkaar over spirituele zaken, veranderingen
in het werkveld of waardevolle projecten,
soms met een gastspreker. Ook spreekt
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men af wie naar een werkdag van een
landelijke missionaire organisatie gaat en
koppelt men de volgende vergadering de
opgedane kennis terug.
Vredeswandeling
Vorig jaar heeft de regionale MOV-groep
extra aandacht besteed aan de vredesthematiek. Ze organiseerde een vredeswandeling in Honselersdijk op een zondagmiddag in de Vredesweek met als thema
‘Wat betekent vrede voor u?’. Gastspreker
was Edwin Ruigrok van IKV Pax Christi.
De ervaringen met deze activiteit waren
zo positief dat in de vredesweek van 2013
een vredeswandeling in Wateringen is
gehouden.

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:

Categorie:
Nadere info:

regionale MOV-groep Delflanden
hele jaar
kring Delflanden
lokale PKN kerken voor vastenkalender; de vredesloop
tijdens de vredesweek; samenwerking met projecten van
Vastenactie en Adventsactie; oecumenische vastenmaaltijd met bezinning over een hongerdoek; plaatselijke
scholen en landelijke missionaire organisaties
diaconie ver weg
fialuiten@hetnet.nl
www.movwestland.nl
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14. Aan tafel – Rotterdam
Het project ‘Aan tafel’ is opgezet door
drie vrijwilligers van het vicariaat Ommoord in Rotterdam-Oost. Nienke Timmers, Ineke Olree en Toos wilden met
dit maaltijdproject mensen met elkaar
in contact laten komen. Een keer in de
veertien dagen kunnen mensen
voor 6 euro een warme maaltijd krijgen.
Daarvan wordt goed gebruik gemaakt.
Elke keer zijn er wel 60 tot 70 mensen in
de Open Hof, ook mensen zonder enige
kerkelijke binding.
Bij dit maaltijdproject zijn twintig vrijwilligers betrokken, die zorgen voor het
koken, bedienen en afwassen.
Door de maaltijden ontstaan er leuke
ontmoetingen, waardoor de mensen die
er aan meewerken inspiratie opdoen.

Eens in de zes weken vragen zij ook
jonge gezinnen om te komen eten. Dan
is het een drukte van belang. Maar beregezellig. Eén ouder persoon vond dat de
kinderen niets hadden om mee te spelen
en heeft toen een grote pluche hond
gekocht en meegenomen. De kinderen
vonden het prachtig. Deze hond heeft
nog een tijd in de ontmoetingsruimte
gestaan en gaf een huiselijke sfeer.
Bij de evaluatie aan het eind van het seizoen 2012-2013 bleek de frequentie van
twee keer per maand toch wel belastend
te zijn voor de vrijwilligers. En hoewel de
Open Hof een goede keuken heeft, bleek
die toch wat klein te zijn om voor zo’n
grote groep te koken. Er is een tekort
aan kookplaten en het warm houden

38
317969_Diaconieprijs 2013.indd 38

05-11-13 07:42

van grote hoeveelheden voedsel is een
probleem. Ook is op woensdag de ruimte
in de keuken in de ochtend en middag
beperkt in verband met de lunches die
voor huurders gemaakt moeten worden
en de aanloop van de marktbezoekers.
Het project ‘Aan tafel’ gaat ook na de
zomer door, maar dan in een gewijzigde
opzet: één keer per maand een uitgebreide broodmaaltijd met soep vooraf,
een toetje en iets extra’s in de vorm van
salades o.i.d. De maaltijd wordt in buffetvorm aangeboden. De tafelopstelling zal
worden aangepast, stoelen worden niet
meer vrijgehouden en er zal meer aangeschoven moeten worden. Want hoewel
het de bedoeling is, dat via dit project
ook de ontmoeting met elkaar wordt bevorderd, was er een tendens om plaatsen
te reserveren voor reeds bekenden. In
de nieuwe formule hoopt de werkgroep
uitwerking te kunnen blijven geven aan
de drie speerpunten van de Open Hof:
ontmoeting, gastvrijheid en een kans op
diepgang.

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:
Categorie:
Nadere info:

Aan tafel (maaltijdproject)
een keer per veertien dagen/maand
R.K. vicariaat Ommoord
PKN Open Hof
diaconie dichtbij
nienketimmers@hetnet.nl
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15. Veertigdagentijd Verbinden – Gouda
aan de instandhouding of bestrijding
van de armoede in de wereld. Want
niet alleen ginds moeten veranderingen
plaats vinden, maar ook hier. Parochiele MOV-groepen maken veel gebruik
van de handreikingen van de landelijke
Vastenaktie, maar zijn soms ook heel
creatief in het lokaal vorm geven aan de
Vastenaktie.
In Gouda vroeg men zich dit jaar af hoe
men een inhoudelijke verbinding kon
leggen tussen de inzet voor het centrale
Vastenaktieproject in Honduras (opvang
van arbeidsmigranten) en de zondagsliturgie in de Veertigdagentijd. Dat
heeft geleid tot het project ‘Verbinden’,
waarin de relatie wordt gelegd tussen de
lezingen, de weg van de migranten in
Honduras en de eigen levensweg van de
parochianen.

Al ruim vijftig jaar is de Veertigdagentijd ook de campagneperiode voor de
Vastenaktie. In de voorbereidingstijd
op Pasen zetten parochies zich in voor
kerkelijke ontwikkelingsprojecten in de
Derde Wereld door geld in te zamelen
en aandacht te vragen voor de scheve
verdeling tussen arm en rijk. De landelijke Vastenaktie reikt suggesties aan om
het centrale Vastenaktieproject onder de
aandacht te brengen van de parochianen.
En ze bevordert de bezinning van de geloofsgemeenschap op haar eigen bijdrage

De verbinding wordt gevonden door
één Woord centraal te stellen in de
viering. Dat woord vormt een basis in
de overweging van die zondag en krijgt
ook zichtbaar een plek in de kerk, door
het woord op te hangen aan het kruis dat
een plek heeft op het priesterkoor. Elke
zondag komt er één woord bij aan het
kruis. De foto’s ondersteunen zichtbaar
het woord dat centraal staat en vinden
een plek langs de kruisweg in het kerkgebouw. De woorden en de foto’s vormen
een rode draad door de veertigdagentijd
heen en zo komen drie wegen samen: de
weg van Jezus, de weg van de migranten
uit Honduras en de eigen geloofsweg van
de Goudse parochianen.
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De woorden zijn:
• Eerste zondag
Verleiding
• Tweede zondag
Visioen
• Derde zondag
Ommekeer
• Vierde zondag
Met lege handen
• Vijfde zondag
Nieuw begin
• Palmzondag
De weg van Jezus /
(Doornenkroon)
• Pasen
Leven / (Bloemen
bij het kruis)
Met deze woorden is een verbinding gelegd tussen geloof
en leven, tussen Honduras en
Gouda, tussen God, wij zelf
en de wereld.

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Categorie:
Nadere info:

Veertigdagentijd verbinden
veertigdagentijd
parochiekern H. Antonius van Padua, onderdeel van
parochie St Jan de Doper
diaconale spiritualiteit
dick.vrijburg@hetnet.nl
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16. Stuur eens een kaartje - Rotterdam
‘Stuur eens een kaartje’ is de naam van
een maandelijkse activiteit in de Caeciliaparochie in Rotterdam, die gestart is
op diaconiezondag 2010. Onder deze
titel worden op de derde zondag van
de maand parochianen uitgenodigd om
een kaartje te sturen naar een medeparochiaan die door ziekte of ouderdom - tijdelijk of langdurig - niet in staat
is om aanwezig te zijn bij de zondagse
vieringen.
De pastoraatsgroep selecteert elke maand
vier mensen in overleg met de bezoekgroep. Ook worden parochianen aangespoord mensen aan te melden bij de pastoraatsgroep. De adreskaartjes worden op
de balie gelegd, van elke parochiaan vier
adreskaartjes (= 16 kaartjes in totaal).
Aan het eind van de viering, bij de mededelingen, noemt de voorganger de actie.
In de Caeciliakerk zijn veel mensen die
dit initiatief leuk vinden en graag een
kaartje willen sturen. Mensen kunnen
zelf voor een kaart zorgen of een zelfgemaakte kaart kopen in de kerk.
Sommigen zetten alleen een groet en hun
naam op het kaartje, anderen schrijven
een heel verhaal. De waardering voor dit
gebaar is zowel bij de ontvangers als bij
de afzenders heel groot.

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Samen met:
Categorie:
Nadere info:

Twee voorbeelden:
Een oudere heer die een tijdlang tobde
met zijn gezondheid, heeft van een parochiane een kaart ontvangen. Zodra hij
weer wat op de been was, kwam hij op
een doordeweekse dag naar de kerk. Hij
begon meteen heel enthousiast te vertellen hoe blij hij was met het kaartje. De
dame die de kaart stuurde kende hij niet,
maar hij wilde haar heel graag bedanken.
Heel toevallig(!) was deze dame in de
kerk aanwezig en had de enthousiaste
reactie al gehoord.
Ook een Amerikaanse toerist die aanwezig was in de zondagse viering deed graag
mee en stuurde een kaart.
De actie ‘stuur eens een kaartje’ wordt
gecombineerd met de maandelijkse
schrijfactie voor Amnesty. Zo schenkt
deze parochie aandacht aan mensen
dichtbij en ver weg.

Stuur eens een kaartje
derde zondag van de maand
St. Caeciliaparochie, Rotterdam
pastoraatsgroep, bezoekgroep
diaconie dichtbij
sintcaeciliakerk@hetnet.nl en annie@meliora-trainingen.nl
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17. Samen aan tafel – Langeraar
De diaconiegroep van de Adrianusparochie in Langeraar wilde in de Veertigdagentijd niet alleen aandacht besteden
aan het Vastenaktieproject maar ook aan
mensen binnen de eigen parochie. Het
jaar 2008 was een schrikkeljaar. Het idee
kwam op om die ‘extra’ dag (29 februari)
te gebruiken om iets te doen voor mensen dichtbij. Dat werd het project ‘Samen
aan tafel’. Parochianen werden uitgenodigd om op die dag een dorpsgenoot aan
tafel uit te nodigen, die behoefte heeft
aan een beetje aandacht en/of doorgaans
alleen aan tafel zit.
Enkele parochianen hebben positief gereageerd op die oproep en zijn gastheer/
gastvrouw geweest voor een of meer
dorpsgenoten. De gasten hebben het zeer

gewaardeerd en ook de gastheren/vrouwen vonden het waardevol.
Uitwerking
Voor de diaconiegroep was dit voldoende
stimulans om in de daaropvolgende jaren
de formule verder te ontwikkelen. Elk
jaar vindt nu het project ‘Samen aan tafel’
plaats. Parochianen worden uitgenodigd
om op of rond 28/29 februari een of
meerdere dorpsgenoten aan tafel uit te
nodigen, die doorgaans alleen zijn. De
werkgroep kan bemiddelen, maar ook
gaan gastheren en -vrouwen zelf nadenken over de vraag wie ze willen uitnodigen. Dan ontvangen ze zomaar mensen
aan tafel die ze niet echt kennen. Zo werd
een echtpaar van boven de tachtig door
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een neef te eten uitgenodigd, wat nooit
eerder gebeurd was. Door het delen van
een maaltijd leren de mensen elkaar beter
kennen. Het bevordert in deze kleine
gemeenschap de contacten met mensen
buiten de eigen vertrouwde groep. Het
effect is groter dan één gezellige avond
met elkaar. De werkgroep diaconie stimuleert dat ook door zowel gastheren en
– vrouwen als gasten uit te nodigen voor
een gezamenlijke afsluiting in de pastorie
kort na Pasen. Ze kunnen dan elkaar en
de werkgroep diaconie laten weten hoe
ze de avond ervaren hebben.
In 2013 hebben zo’n 75 gasten bij 25
adressen aan tafel gezeten.
Organisatie
De kosten van het project ‘Samen aan
tafel‘ zijn beperkt en met relatief weinig
moeite te realiseren. Elke gastvrouw of
-heer kan naar eigen inzicht en draagkracht een maaltijd bereiden. Een lunch
van eigen gemaakte soep met broodjes

Activiteit:
Wanneer:
Parochie:
Categorie:
Nadere info:

is al voldoende. Hoofddoel is immers de
ontmoeting samen aan tafel.
De drie leden van de werkgroep diaconie
zorgen voor de publiciteit en de werving
van gastheren en -vrouwen. Gastadressen ontvangen een uitnodigingsbrief,
waarop ze de naam van hun gasten en de
datum kunnen zetten. Die kunnen ze dan
zelf bezorgen. Op de uitnodiging staat
ook de gezamenlijke afsluiting vermeld.
Elk gastadres ontvangt tevens een kaars
met de afbeelding van de kerk om deze
tijdens de maaltijd te branden.

Samen aan tafel
rond 28/29 februari
parochiekern H. Adrianus in Langeraar, onderdeel van
parochie H. Clara
diaconie dichtbij
marrie.akerboom@planet.nl
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