Bisdom Haarlem - Amsterdam

Diocesane Dienst Caritas

NIEUWSBRIEF CARITAS september 2016
DIOCESANE CARITAS
LEREN VAN DE SPIRITUALITEIT VAN PAUS FRANCISCUS
Het kompas van de vreugde: God vinden in alle dingen.
Een bezielingsdag voor caritasmensen onder leiding van
Nikolaas Sintobin sj. Op zaterdag 22 oktober 2016 te
Heiloo.
Paus Franciscus is, evenals Nicolaas Sintobin, als jezuïet
gevormd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Wat kan die
inspiratie voor de caritas betekenen? Inspelen op de
noden van Kerk en samenleving is van oudsher het oogmerk van de jezuïeten. Wat is het specifieke aan de
inspiratie van de jezuïeten dat zij zich zo bezig houden
met armoede?
Centraal in de Ignatiaanse spiritualiteit staat de ervaring
dat je God kan vinden en dienen in alle dingen. Hoe
kunnen we deze ervaring zelf leren herkennen in de zorg
voor mensen die een steun in de rug nodig hebben? Hoe
helpt deze spiritualiteit ons bij het samenwerken in
nieuw gevormde besturen en werkgroepen?
Informatie en opgeven: caritas@bisdomhaarlemamsterdam.nl

BEDEVAART ROME
AFSLUITING HEILIG JAAR
In november sluit Paus Franciscus het Heilig Jaar van
Barmhartigheid af. In navolging van de succesvolle bedevaartreis van verleden jaar, organiseert het bisdom
wederom een bedevaart naar Rome. Deze bedevaart zal
in het teken staan van het afsluiten van het Jaar van
Barmhartigheid. De reis zal plaatsvinden van 14 t/m 19
november. Op de 15e zal er een speciale Nederlandse
dag zijn, waar ook de Paus aan zal deelnemen. Meer
informatie vindt u op www.vnb.nl of de website van het
bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
FINANCIELE CONTROLE PCI’s
De reorganisatie van de caritas in het bisdom is in volle
gang. Parochiële Caritas instellingen (PCI) fuseren of
gaan een samenwerkingsverband aan. Dat betekent dat
er ook een inhaalslag gemaakt moet worden op financieel gebied. Hiervoor is de heer Leo van Ravensberg
aangetrokken. Hij is op interim basis aangesteld en
hoopt dat begin november de financiële administratie
van de PCI’s ook op het bisdom in orde is. Dit is ook van
belang voor de ANBI status van het bisdom. PCI’s delen
automatisch in deze status. Maar dat betekent wel dat
het bisdom verplicht is om aan de Belastingdienst duidelijk te maken dat het geld van de caritas ook daadwerkelijk aan caritasdoeleinden besteed wordt. De reorganisatie van de PCI’s zal begin september 2017 afgerond
worden. Voor meer informatie: caritas@bisdomhaarlemamsterdam.nl

Nikolaas Sintobin sj

OVER R&V’s, ANBI, TITELS EN JOTA’s
Voor penningmeesters van PCI’s geen geheimtaal. Maar
wat zijn de verhalen achter deze kreten? Waarom staat
het bisdom op een goed ingevulde Rekening en Verantwoording? En gaat het daarbij alleen maar om geld? Wat
heeft de ANBI-status daarmee te maken? Wat is de
verantwoordelijkheid van penningmeesters? En hoe
verhouden zij zich met de z.g. budgetbeheerders van
caritasgroepen? Wat zijn budgetbeheerders eigenlijk?
Op maandagavond 7 november om 19.30 uur, in het
Diocesaan Missionair Centrum in Heiloo, zal de nieuwe
econoom van het bisdom, de heer Thom van der Steen,
op al deze vragen ingaan. De avond is vooral bedoeld
voor penningmeesters van PCI’s. Voor aanmeldingen en
informatie: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

CARITAS WEEKEND 2016
BARMHARTIGHEID
In het weekend van 12 en 13 november staat de caritas
weer centraal tijdens het Caritas Weekend. Het thema
voor dit jaar is barmhartigheid. Inmiddels hebben pastores, parochies en PCI’s de brochure ontvangen met
nieuws, achtergronden en suggesties voor het organiseren van een Caritas Weekend. Extra brochures zijn te
vinden op de website en Extranet van het bisdom.
Mocht u nog vragen of suggesties hebben dan horen wij
dat graag van u. caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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'Vrede Verbindt'. Op zaterdag 24 september wordt de
Nieuwe Groenmarkt in Haarlem afgesloten voor de
Eettafel van GERECHTigheid. De achterliggende gedachte hierbij is het verhaal over de vijf broden en twee
vissen. Er worden tafels en stoelen neergezet en inwoners worden uitgenodigd om samen te komen eten en
delen. Aan vijf eetgelegenheden in de straat, waaronder
de buurtkeuken Antonius kookt en Stem in de Stad,
wordt gevraagd gezamenlijk 100 maaltijden gratis aan te
bieden. Daarnaast wordt ook aan inwoners van de stad
gevraagd om eten te brengen en te delen.
De lezers van de nieuwsbrief worden bij deze van harte
uitgenodigd om met gezin, familie, vrienden, bekende
enz. te komen eten! De dag wordt afgesloten met een
concert in de Groenmarktkerk met als thema: ‘Adem
Vrede’ in samenwerking met Gitaarlem.
Voor meer informatie: www.antonius-gemeenschap.nl

DIOCESANE CIE. VOOR DE CARITAS
VERNIEUWD!
De Diocesane Commissie voor de Caritas is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop op het gebied van
de caritas. Het stuurt de Dienst Caritas aan en beschikt
over een klein fonds waarmee bovenregionale projecten
worden gesteund. Daarnaast is het een belangrijk aanspreekpunt voor mensen en organisaties van buiten het
bisdom. Eénmaal per jaar nodigt de Commissie de PCI’s
uit voor een diocesane bijeenkomst, waarbij zij tekst en
uitleg geeft over het gevoerde beleid.
De Commissie heeft het afgelopen tijd een nieuwe samenstelling gekregen. Mgr. Dr. Jan Hendriks is als voorzitter opgevolgd door dr. Bart Putter, kanselier. Daarnaast is de heer drs. Ad Verkleij, betrokken bij de Caritas
Amstelland, benoemd als nieuw lid. Hij vervangt de heer
dr. Bert Schumacher die per 1 juni eervol ontslag heeft
gekregen. Naast de heren Putter en Verkleij blijven de
heren dr. Erik Sengers, secretaris van de commissie en
coördinator van de Dienst Caritas en Jan Ros, financieel
administrator van de caritas, lid.

Caritas Haarlem
Maand van Barmhartigheid
In Haarlem wordt het Heilig Jaar van Barmhartigheid in
september gevierd met een expositie van Iconen van de
bekende iconenschilder Geert Hűsstege in de Groenmarktkerk te Haarlem. De tentoonstelling werd geopend
op vrijdag 9 september door de pauselijke vertegenwoordiger in Nederland, Nuntius Aldo Cavali. Het thema
van de tentoonstelling is: ’omzien naar elkaar’, met als
slogan: zien, geraakt worden, doen. Zowel op 9 als op 17
september en zaterdag 1 oktober worden allerlei projecten gepresenteerd op het gebied van de caritas. Informatie kunt u vinden op facebook: maand van barmhartigheid.

REGIONALE CARITAS
Caritas Hoofddorp
Wandeling van Barmhartigheid
Op een van de langste avonden in de zomer hebben
meer dan 70 mensen een wandeling gemaakt langs
plekken van hoop in Hoofdorp. Zo werden onder meer
de Voedselbank, de sociale werkplaats en het dierenasiel
bezocht. De wandeling startte in de RK Kerk bij het Antoniusbeeld. Daar staat nu permanent een bak waar
voedsel wordt verzameld voor de Voedselbank. De katholieke kerk in Hoofdorp is sinds kort een Groene Kerk.
De energie komt ‘van boven’! Dat wil zeggen van de
zonnepanelen op het dak. Voor meer informatie: info@hjoannesdedoper.nl

Caritas Amsterdam
Nicolaas/Sant’ Egidio
Sant’Egidio heeft enige tijd geleden een oproep gedaan
voor huisvesting van enkele christelijke vluchtelingen uit
Syrië die inmiddels een verblijfstatus hebben gekregen.
In afwachting op de toewijzing van een huis, was de
vraag of er mensen waren die tijdelijk een van hen onderdak wilde verlenen, zodat deze niet langer in een AZC
hoefde te verblijven. Binnen de Nicolaasparochie is
daarvoor een oproep gedaan en twee mensen uit de
parochie hebben nu een of zelfs enkele vluchtelingen te
gast.
Een tweede actie werd gestart om geld in te zamelen om
een kleine woning voor twee christelijke vluchtelingen te
huren. Na een oproep in De Nicolaas en de Papagaai
bleken vele mensen bereid om maandelijks een bijdrage
aan de huur te verlenen (maximaal een jaar) zodat Sant’
Egidio per 1 september een woninkje in Amsterdam kan
huren om deze twee mannen (die moeten wachten op
gezinshereniging voordat zij van de gemeente een huis
krijgen aangewezen) te huisvesten en zo ook hun integratie in de samenleving en de kerk te bespoedigen.

Caritas Purmerend
Inzet voor de armen
Caritas Purmerend, de caritas van de parochie Maria,
Moeder Gods, zet zich actief in voor de zorg voor de
armen. Niet alleen worden mensen direct geholpen,
maar als blijkt dat er een structureel probleem is, wordt
ook actie ondernomen. Zo is er o.a. een regeling getroffen met overheid en energiemaatschappijen voor mensen die al jaren afgesloten waren van de verwarming.
Een andere actie is de wokmiddag. Op woensdag 17
november organiseren zij voor de vijfde maal een gratis
wokmiddag voor 300 kinderen en volwassenen die op of
onder de bijstandsnorm leven. Naast deze activiteiten
hebben de pastores huisbezoek tot een topprioriteit
verheven. Dit is volgens hen de beste manier om noden
op het spoor te komen. Voor meer informatie:
jnm.noe@quicknet.nl

Caritas Noordkop
Verslag Caritascursus
Geslaagde mini-cursus PCI in de Noordkop
Op 11, 18 en 25 april jl. kwamen 7 bestuurders van enkele PCI’s uit de Noordkop bijeen voor een mini-cursus
caritas in Anna Paulowna. De vraag naar de cursus kwam
vanuit een samenvoegende PCI met veel nieuwe bestuurders.
De eerste avond gaf Erik Sengers de aftrap met een
presentatie voor nieuwe bestuurders op basis van het
algemeen reglement. Aan alle drie woorden, Parochiële
Caritas Instelling, werd aandacht gegeven. Aanleiding

Antonius Gemeenschap organiseert Vredesweek in
Haarlem
De vredesweek in Haarlem wordt gehouden van 17
september tot en met 25 september 2016. Het thema is
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voor een geanimeerd gesprek over de betekenis van
caritas in en buiten de geloofsgemeenschappen. Reactie
van een deelnemer: “Ik wist eigenlijk niet wat de PCI
inhield toen mij werd gevraagd om deze functie te vervullen, nu weet ik waar ik ja op heb gezegd ”.
De tweede avond gaf Anita Witte een presentatie over
armoede in Nederland en het contact met de WMO
ambtenaar en medewerkers van de sociale wijkteams in
Hollands Kroon. De praktijk kwam op tafel aan de hand
van de sociale kaart en door casusbesprekingen. Enkele
reacties: “De schuldhulpverleners van de sociale wijkteams komen de armoede wel op het spoor, daar willen
we mee samenwerken”. “Door de casussen te bespreken, heb ik de mensen en de werkwijze van andere PCI’s
leren kennen, leerzaam en ik kan nu gemakkelijk contact
opnemen als dat nodig is”.
De laatste avond leidde Ernst Meyknecht het gesprek
n.a.v. een presentatie over de zorg in Nederland en de
relatie met de caritas. Zowel de geschiedenis als de
verandering in wet- en regelgeving kwamen aan de orde.
Boeiend was de discussie over de noodzakelijke, maar
moeilijke bezuinigingen in de zorg. Dat de Zorg een zorg
is voor de caritas waren de deelnemers het mee eens!
Gaandeweg kwamen ideeën voor caritasactiviteiten op
tafel. Reacties: ”Ik volg wel al die veranderingen in de
zorg maar dat is versnipperd. Fijn om het nu op een rijtje
gepresenteerd te krijgen”. “De PCI is de grote onbekende voor de gemeente en maatschappelijke instellingen,
daar gaan we aan werken”.
Evaluerend werd opgemerkt dat de tijdsinvestering door
de deelnemers als plezierig is ervaren, de bijeenkomsten
leerzaam en praktisch en de kennismaking met collegabestuurders en medewerkers van de dienst caritas
waardevol zijn voor de zorg aan kwetsbare mensen.
Voor meer informatie: Anita Witte, Dienst Caritas:
awitte@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

nieuwe) parochie Franciscus i.o., heeft diaken Ton Hekkenberg een informatieboekje uitgegeven met informatie over de caritas en de bondgenoten van de caritas in
Haarlem Noord en Velsen Zuid/IJmuiden. Het boekje
probeert op deze manier helder te maken hoeveel
bondgenoten er zijn en hoeveel werk er verzet wordt
voor mensen in nood in dat deel van het bisdom. Voor
meer informatie: ton.hekkenberg@outlook.com
Caritas Drechterland Acties voor Vluchtelingen en 18+
Er is een gezamenlijk programma opgesteld voor de
vluchtelingen in Hoogkarspel, te weten gebeds- momenten, taallessen en een vriendenlunch. Voor hen is ook
spullen voor de persoonlijke verzorging gekocht.
De kerken in Drechterland hadden samen met de gemeente een stimuleringsfonds. Onlangs besloot de
gemeente om de Stichting Leergeld te ondersteunen.
Deze stichting helpt jongeren tot 18 jaar. De kerken
besloten toen om jongeren ook vanaf 18 jaar te ondersteunen. Bekeken wordt hoe dat het best gedaan kan
worden.
In het najaar staan op het programma: het diaconale
weekend, inzamelingacties voor de Voedselbank, verkoop van Wereldwinkelproducten in de kerk en de Adventsactie. Daarnaast gaat de financiële ondersteuning
aan vluchtelingen en minima, in samenwerking met de
PKN, gewoon door. m.buurman5@kpnplanet.nl
Caritas IJmond
Barmhartigheid in de IJmond
Op zaterdag 8 oktober 2016 vindt van 13.00-17.00 uur
een manifestatie plaats in de Grote Kerk in Beverwijk,
Kerkstraat 37A. Het Diaconaal Oecumenisch Platform
IJmond (DOPIJ) heeft alle religieuze en maatschappelijk
organisaties in onze regio opgeroepen om te laten zien
wat er wordt gedaan aan barmhartigheid in de IJmond.
Er worden die middag presentaties gehouden rondom
barmhartige thema’s zoals ‘de hongerigen spijzen’
(Voedselbank), ‘de naakten kleden’ (Kledingbank) en ‘de
zieken verzorgen’ (ziekenbezoek).
Degene die mee willen doen, kunnen zich voor 23 september aanmelden bij het DOPIJ, Elbestraat 16, 1966 XJ,
Heemskerk, 0251-206738, rdcijn@kpnmail.nl.

Caritas Hoofddorp
Afscheid Pastor Caritas
Pastoraal werker Leo Mesman heeft op zondag 4 september afscheid genomen van de parochie in Hoofddorp. Hij gaat met pensioen. Naast het pastoraat was hij
ook Pastor Caritas voor de regio Meerlanden. In die regio
heeft hij zich met name ingezet voor vluchtelingen en
milieu.

INTERNATIONALE CARITAS
EUROPESE BIJEENKOMST CARITAS
In mei was Erik Sengers op uitnodiging van CordaidCaritas Nederland op bezoek bij de conferentie van
Caritas Europa in Lourdes. Daar werd gevierd dat 70 jaar
geleden Caritas Frankrijk werd opgericht. Caritas Europa
is een vereniging van verschillende nationale caritasorganisaties. Er waren vertegenwoordigers aanwezig van
Scandinavië tot Griekenland en Turkije, en van Armenië
en Georgië tot Schotland en Ierland. Het bijzondere aan
de bijeenkomst was dat er niet alleen bestuurders mee
gingen, maar ook bezoekers en partners uit de caritasnetwerken. Zo waren uit Nederland mensen mee uit het
Jeanette Noelhuis (Amsterdam), een coördinator van
Noord-Hollandse inloophuizen en van een catering gerund door Afrikaanse vluchtelingen. Op deze manier
kwamen in de workshops en ontmoetingen ook echt de
ervaringen van de mensen aan de randen van de Europese samenlevingen naar voren. Die ervaringen werden
gebruikt om het beleidsplan van Caritas Europa aan te

Leo Mesman met Mgr. Punt bij de detentie centrum Schiphol
Oost waar uitgeprocedeerde vluchtelingen worden opgesloten.

Caritas Haarlem Noord/Velsen
Informatieboekje
Ter gelegenheid van de fusie van de twee PCI’s en IPCI
Velsen Zuid/IJmuiden in een nieuwe IPCI voor de (ook
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scherpen. Dankzij het verbindende van de caritas-familie
ontstonden verschillende interessante gesprekken, die
duidelijk maakten dat veel problemen die we hier in
Nederland kennen een Europese dimensie of oorzaak
hebben.

MOEDER EN KIND
De bisschoppelijke adventsactie staat dit jaar in het
teken van moeder en kind. De actie wordt gehouden van
26 nov t/m 18 dec. Bijdrage kunnen worden overgemaakt op: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie,
De Haag: www.adventsactie.nl

VASTENACTIE 2017
STARTDAG 12 NOVEMBER
Op zaterdag 12 november wordt de jaarlijkse startdag
van de Vastenactie weer gehouden in Utrecht.
De dag draait om het campagneland van 2017, El Salvador. Ook wordt stilgestaan bij de vraag hoe nieuwe
doelgroepen bij de activiteiten te kunnen betrekken.
Locatie: congrescentrum Domstad. Tijd: 10.30-16.00 uur.
Heeft u vragen over of suggesties voor de Startdag?
info@vastenactie.nl

Vier van de acht Nederlandse delegatieleden.

VREDESWEEK 2016

17 - 25 SEPTEMBER
VREDE VERBINDT
PAX organiseert elk jaar in september de Vredesweek,
een jaarlijkse themaweek vol bezinning en actie in het
kader van vrede. In 2016 is het motto opnieuw ‘Vrede
verbindt’. In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog
de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek
zijn naar een veilig heenkomen, organiseert vredesorganisatie PAX voor de 50ste keer de Vredesweek. Bestel
uw vredesweekmateriaal zoals de Vredeskrant of Vredesweekposter op www.vredesweek.nl. De collecteopbrengst kunt u storten op: NL03 TRIO 3905 5150 00,
t.n.v. Vredesweekcollecte Pax, Utrecht

DIACONAAL NIEUWS
Noodopvang verdwijnt
Door de terugloop in het aantal asielzoekers verdwijnen
op verschillende plekken in de provincie de noodopvangcentra. Zo verdwijnt de noodopvang in Vijfhuizen,
Schalkwijk (Haarlem) en Velsen. Eind september zullen
er naar verwachting 15 noodopvangcentra gesloten
worden. De z.g. crisisnoodopvang is al helemaal verdwenen. Asielzoekers kunnen dan worden opgevangen in
reguliere AZC’s.
ASKV/Steunpunt vluchtelingen
Hoe werkt nu eigenlijk een asielzoekersprocedure? Wie
komt er voor in aanmerking? Wat gebeurt er precies op
Schiphol als een vluchteling zich meldt? Al deze vragen
worden behandeld in de nieuwsbrief van het ASKV van
juli. Daarnaast is er informatie over allerlei activiteiten
voor asielzoekers. Voor meer informatie: www.askv.nl

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2016
FILIPPIJNEN
GETUIGEN VAN BARMHARTIGHEID
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de
katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen,
armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de
problemen in dit land. Missio steunt dit jaar diverse
projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods
barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen
van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons. Meer informatie en materiaal:
www.missio.nl
Wereldmissiedag van de kinderen: 1-2 oktober
Collecteopbrengst: NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio
Wereldmissiedag van de kinderen, Den Haag.
Missiezondag: 22-23 oktober
Collecteopbrengst: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, Den Haag.

Knooppunt kerk & armoede
Een caritas kan niet zonder goede informatie over armoede. De nieuwsbrief van het Knooppunt Kerk & Armoede geeft een goed inzicht in de huidige situatie in
Nederland. In de brief wordt verwezen naar een rapport
van de kerken waarin zij vijf zorgelijke ontwikkelingen
constateeren. Verder veel aandacht aan de stijging van
problematische schulden. Verder zal op 28 oktober het
rapport worden gepubliceerd over het grote onderzoek
naar de activiteiten van caritasinstellingen en diaconieen. U kunt de nieuwsbrief vinden op:
www.knooppuntkerkenenarmoed.nl
COLOFON
De Caritas Nieuwsbrief voor PCI besturen, diaconaal betrokken
mensen en vrijwilligers actief bij MOV groepen in het Bisdom
Haarlem-Amsterdam verschijnt vier maal per jaar. De redactie
wordt gevoerd door de Dienst Diocesane Caritas. De digitale
versie is beschikbaar op de website van het bisdom
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl Dienst Diocesane Caritas
Postbus
1053,
2001
BB
Haarlem,
e-mail:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Ook voor wie zich wil
abonneren of afmelden.

BISSCHOPPELIJKE ADVENTSACTIE 2016 26NOV-18DEC
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