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WERELDDAG MIGRANTEN & VLUCHTELINGEN
Op zondag 15 januari wordt onze aandacht
gevraagd voor het lot van migranten en
vluchtelingen. Paus Franciscus noemt hen een
uitdaging van barmhartigheid en roept de kerk
op hen te steunen. Suggesties voor het
gebruik in de liturgie zullen door de Dienst aan
de pastores worden toegezonden. De brief
van de Paus over migranten en vluchtelingen
kunt u vinden op www.rkdocumenten.nl
Bedevaart voor daklozen bij afsluiting Heilig
Jaar van Barmhartigheid

Armoede in Nederland, bijdrage van Kerken
De bijdrage van de kerken aan armoedebestrijding
neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de
deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek
2016 onder een groot aantal kerken en
geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen
in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan
1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: € 38,8
miljoen) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding.
In veel gevallen gaat het noodhulp, om te voorkomen
dat mensen uit hun huis worden gezet of dat nuts
voorzieningen worden afgesloten. Kerken bieden hulp,
omdat de overheid niet voldoende garanties biedt op
het voorkomen van armoede. Het totaal aantal
hulpvragen is gestegen van circa 40.000 in 2012 naar
50.000 in 2015. De individuele hulp bestaat uit financiële
giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen
kerken veel aan collectieve hulp via de Voedselbank,
inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en
projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in
armoede.
Minder diaconale organisaties (3.633 in 2015 tegen
3.895 in 2012) leveren ondanks de krimp van eigen
middelen, een aanzienlijk grotere financiële bijdrage aan
het bestrijden van armoede in vergelijking met drie jaar
geleden. Aan individuele financiële hulpverlening is
€ 13.5 miljoen besteed (€ 12 miljoen in 2012) en aan
collectieve hulpverlening € 15.2 miljoen in 2012. Voor
meer informatie: www.knooppuntkerkenenarmode.nl

Een arme kerk, voor de armen, dat is vanaf het begin van
zijn pausschap het ideaalbeeld van paus Franciscus
geweest. Daarom nodigde hij duizenden daklozen uit
heel Europa uit om van 10-13 november naar Rome te
komen bij de afsluiting van het Jaar van de
Barmhartigheid. Vanuit Nederland namen 45 dak- en
thuislozen deel aan deze unieke bedevaart, waaronder
een groep uit Amsterdam en Alkmaar. Het
Drugspastoraat organiseerde deze bedevaart samen met
St. Ervaring uit Eindhoven, de Dienst Kerk en
Samenleving uit Limburg en het netwerk DAK. De reis
werd medegefinancierd door de Diocesane Caritas van
het bisdom Haarlem-Amsterdam. Gertjan Zwanikken
maakte een gefilmde reportage. Op 20 november heeft
Kruispunt
een
uitzending
aan
deze
reis
besteed. www.kro-ncrv.nl/kruispunt/deze-week

Bidden Onder Weg
De Bezielingsdag in oktober onder leiding van pater
Nikolaas Sintobin s.j. werd bezocht door zo’n zeventig
mensen. Een van de pareltjes van die dag was de App:
‘Bidden Onderweg’. De App geeft toegang tot
verschillende gebeden, waaronder het levensgebed, en
meditaties. Het geeft tevens een vluchtelingenretraite.
Deze audio-retraite wil kracht en inspiratie aanbieden
aan mensen en gemeenschappen die zich aangesproken
voelen door het vluchtelingendrama. U kunt de App
downloaden zowel voor iOS als Android via:
www.biddenonderweg.org

Knooppunt kerk & armoede
Een caritas kan niet zonder goede informatie over
armoede. De nieuwsbrief van het Knooppunt Kerk &
Armoede geeft een goed en actueel inzicht in de huidige
situatie in Nederland. Voor aanmelding en informatie:
www.knooppuntkerkenarmoede.nl
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Caritas Nieuw Vennep
“Jong geleerd is oud gedaan”
Barmhartigheid en Caritas zijn in Nieuw-Vennep, in het
afgelopen weekend van 13 november, uitgebreid aan de
orde geweest in de jaarlijkse diaconale oecumenische
viering, samen met de gereformeerde gemeente ‘De
Rank’. Als je kijkt naar wat Christenen bindt, dan is de
caritas en de diaconie daar in elk geval duidelijk een
onderdeel van. Ds. Marleen Bloklander hield een
overweging over de werken van Barhartigheid en hun
betekenis in deze tijd. Bij de voorbeden werden zeven
kaarsen aangestoken, voor elk werk één.
In de kinderkerk werd barmhartigheid benaderd vanuit
het verhaal van Sint Maarten, dat juist vóór dit weekend
gevierd was. Hierbij lag de nadruk op geven, in plaats
van krijgen, zoals dat gebeurt tijdens het lopen. Dat
geven werd ook meer dan duidelijk onderstreept door
het inleveren van een kleine 350 schoenendozen, gevuld
door kinderen uit de parochie, de gemeente en de
scholen voor de actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans. De
daad bij het woord dus, zoals de apostel Jacobus ons
aanraadt in zijn brief. Voor meer informatie:
Hans_bruijnzeels@quicknet.nl

Subsidies

De Diocesane Commissie voor de Caritas heeft de
afgelopen periode de volgende organisaties met een
subsidie gesteund:
€ 988 voor herdenkingsactie Allerzielen gestorven
vluchtelingen Middellandse Zee
€ 2460 Diaconale Stichting gevangenispastoraat voor
oecumenische inzet kerken gevangenis Zaandam
€ 2000 Stichting Miss IQ voor hulpverlening
schoolkinderen Curaçao
€ 900 Jeanette Noelhuis Amsterdam december
activiteiten bewoners, met name kinderen.
€ 800 Straatjournaal Haarlem-Kennemerland kerstactie
verkopers daklozenkrant
€ 2400 Syrische gemeenschap Amsterdam t.b.v.
activiteiten koor vluchtelingen
€ 5000 Harriet Tubmanhuis Amsterdam opvang
migranten vrouwen en kinderen.

Diocesane bijeenkomst Caritas
Op vrijdagmiddag 3 februari 2017 zal de Diocesane
Commissie voor de Caritas het jaarverslag 2016
voorleggen aan de PCI’s. De middag wordt
gehouden op het Diocesaan Missionair Centrum te
Heiloo.

Caritas Heiloo
Schoenendoosactie
De werkgroep MOV van de Willibrordusparochie te
Heiloo organiseert ook dit jaar een schoenendoosactie.
Schoenendozen worden gevuld met spullen voor
kinderen in arme landen en oorlogsgebieden. Aan de
hand van lijsten kunnen families de doos vullen.
Verleden jaar werden er 200 dozen verstuurd. Voor
meer
informatie:
secretariaat@willibrorduskerkheiloo.nl

REGIONALE CARITAS
Caritas Haarlem

Ontmoetingsdag vluchtelingen

Caritas West Friesland
Sint Maartensfeest
In de H. Laurentiuskerk in Hoogkarspel was de kerk open
tijdens het St.Maartensfeest. Meer dan 300 kinderen en
hun vaders, moeders, opa’s en oma’s hebben de kerk
bezocht. Tijdens hun bezoek werden er St.Maartensliedjes gezongen of gerapt, waarna de kinderen
natuurlijk beloond werden met snoep.
Op de maandagavond daarna was er een PowerPoint
presentatie over barmhartigheid ter gelegenheid van de
afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Voor
meer informatie: M.Buurman5@kpnplanet.nl
Caritas West Friesland
De Baanbreker
Het Diaconaal Beraad West Friesland heeft een bezoek
gebracht aan De Baanbreker. De Baanbreker is een
leer/werkbedrijf in Enkhuizen. Zij bieden professionele
begeleiding aan mensen met psychische klachten en/of
een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook
mensen die werkloos zijn geworden en weer terug willen
in het arbeidsproces.
De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van de
zelfredzaamheid van de mensen en het voorkomen van
een terugval. De ontwikkeling van de mensen staat
centraal en daarbij met name ook het werken aan meer
kwaliteit van het eigen leven.
De begeleiding wordt gegeven binnen aantrekkelijke en
eigentijdse projecten. Zo zijn er creatieve activiteiten,
kooktrainingen, een kunstatelier, toneel- en eetgroepen,
en verscheidene winkeltjes. Er zijn ook projecten waar
leuke werkplekken worden aangeboden, zoals
bijvoorbeeld
een
meubelwerkplaats,
een
kringloopwinkel, een kunstwinkel, Het Hertenkamp en

Meer dan veertig kinderen én hun ouders bezochten de
ontmoetingsdag voor Nieuwe Nederlanders op 26
november in het Open Huis in Haarlem. Haarlem heeft
het afgelopen jaar meer dan 400 vluchtelingen met een
verblijfsvergunning opgenomen. Het doel van deze dag
was om met elkaar en met Nederlandse vrijwilligers
kennis te maken. Ook de Goedheiligman kwam langs.
Veel kinderen hadden geen enkele moeite met de
Nederlandse sinterklaasliedjes. Myrna Bockhoudt van
Stem in de Stad coördineerde deze dag. Caritas Haarlem
maakte het financieel mogelijk en ondersteunde deze
dag met raad en daad.
En er komt een vervolg in de vorm van een Dank-je-wel
dag georganiseerd door de vluchtelingen zelf! Op die dag
worden alle Nederlandse vrijwilligers die hen geholpen
hebben in het zonnetje gezet. Voor meer informatie:
emeyknecht@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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de Camping. De Baanbreker is een organisatie die
aandacht verdient, omdat ze duurzaam en low-budget is.
Daarbij heeft ze aandacht voor iedereen. Ze wordt
ondersteund door de caritas, Voor meer informatie:
www.baanbrekerenkhuizen.nl
Caritas Vredeskerk A’dam Zuid
Diaconaal Weekend
Op zaterdag 12 november heeft de PCI van de
Vredeskerk (A’dam Zuid) 35 daklozen uitgenodigd voor
een snertmaaltijd. Meestal eten ze bij de zusters van
Moeder Teresa, maar de caritas van de Vredeskerk heeft
op zich genomen om regelmatig voor hen te koken,
zodat de zusters ook eens een vrije dag hebben. De
tieners van de Filipijnse gemeenschap El Shaddai hadden
roggebrood met katenspek belegd en zakjes met snoep
gemaakt. Tijdens en na de maaltijd hebben zij geholpen.
Het verzoek om de tieners in te schakelen kwam van de
leiding van El Shaddai zelf, opdat de kinderen ervaren
dat het niet allemaal goud is wat er blinkt, ook niet in
Nederland. El Shaddai is een charismatische RK
gemeenschap die elke zondagmiddag haar viering in de
Vredeskerk heeft.
Op zondag heeft de PCI de kerkgangers getrakteerd op
snert. In totaal is er zo’n 80 liter doorgegaan. De extra
collecte die wij voor het werk van de PCI hebben
gehouden, leverde dan ook € 415 op, meer dan vorige
jaren.
Verder ondersteunt de caritas momenteel 2 Syrische
dames, gevlucht uit Damascus waar hun huis was
platgebombardeerd. Zij volgen nu taallessen, o.a. bij
St. Egidio. Fietsen en een oventje voor hen zijn geregeld
via een oproep in het kerkblad. Zij krijgen ook fietsles.
Iemand van de PCI helpt ze bij het regelen van
uitkeringen, OV-chipkaart e.d. Voor meer informatie:
e.m.visser@planet.nl

Caritas Heerhugowaard Noord
Estafetteactie
De PCI in Heerhugowaard heeft zich aangesloten bij een
estafetteactie van de kerken in Heerhugowaard. Tijdens
het diaconaal weekend kon men boodschappen voor de
Voedselbank inleveren en werd er geld ingezameld voor
een kledingactie. Deze actie geeft kledingbonnen voor
kinderen tot 12 jaar van mensen die afhankelijk zijn van
de Voedselbank. Een bekend kledingbedrijf geeft hierop
ook nog eens korting, zodat het geld goed wordt
besteed.
Daarnaast besteedt de caritas aandacht aan gevangen in
de
gevangenis
Amerswiel&Zuyderbos
in
Heerhugowaard. Voor alle gevangenen wordt er een
kaart geschreven namens de parochie. Deze wordt
bijgevoegd bij een bescheiden kerstpakket. De PCI steunt
deze actie ook financieel. Tenslotte werd er het eerste
lustrum gevierd van het SchuldHulpMaatjesproject. Een
20 tot 25 gecertificeerde vrijwilligers (maatjes) helpen
mensen of gezinnen, die in financiële problemen
verkeren. Zo’n 75 % komt er daardoor weer bovenop.
Maatjes zoeken mensen thuis op, gaan naast hen zitten
en helpen de boekhouding weer op orde te krijgen.
Gemeentelijke hulp wordt ingeroepen, waarbij mensen
zelf de keuze moeten maken om uit de problemen te
komen. Jan van Schagen, voorzitter PCI De Noord. Voor
meer informatie: jan.v.schagen@quicknet.nl
Caritas Schermer
Oprichting IPCI
De PCI’s van de H. Michaël en de H. Laurentius in Zuid
Schermer en Oudorp zijn op 1 november per decreet
gefuseerd in een Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI)
St. Michaël en H. Laurentius.
Caritas ’t Zand
Steunt Hospice
Tijdens het diaconale weekend is er aandacht gevraagd
voor de hospice in Schagen. De collecte en aanvulling
van de PCI leverde een bedrag van € 300 op. Tijdens de
viering stonden de zeven werken van barmhartigheid
centraal. Voor informatie: theovolkers@quicknet.nl

Caritas Franciscusparochie i.o. Samenwerkingsverband
Per decreet is op 1 november het samenwerkingsverband opgericht van de beide PCI’s in Haarlem Noord
en de IPCI Velsen-Zuid. Het nieuwe bestuur is werkzaam
in de voormalige regio Delta (Haarlem-Noord, Driehuis,
Santpoort en IJmuiden). De parochies in deze regio gaan
fuseren onder de naam Franciscusparochie. Dit wordt
ook de naam van het samenwerkingsverband. Voor
meer informatie: ton.hekkenberg@outlook.nl

Caritas Amsterdam West
Herberg vreemdelingen!
In de drie kerken van de Emmausparochie in Amsterdam
West t.w. Augustinus, de Boom en de Vincentius stelt de
PCI altijd een bepaald thema centraal en nodigt een
daarbij passende doelgroep in de viering uit. In het kader
van het Jaar van Barmhartigheid werd dat thema: het
herbergen van vreemdelingen. Zo komt onder de naam
‘Safe Haven’ wekelijks een groep van 50–70
vluchtelingen bijeen om al pratend, zingend en etend
met elkaar meer te weten te komen over de taal, de
cultuur en gewoonten in Nederland. Daarnaast komt er
ook een groep LHBT’ers bijeen om over hun verleden en
heden met elkaar van gedachten te wisselen. Op de
diaconale zondag kwamen vrijwilligers van deze twee
projecten in onze kerken vertellen over de mensen
waarvoor zij zich inzetten. In een van de kerken kwam
een Syrische tandarts, een jaar in Nederland, vertellen
over zijn ervaring met deze vorm van opvang. Het waren
ontroerende verhalen en de sprekers waren verrast en
ook zelf geëmotioneerd dat zij werden uitgenodigd om
hun verhaal in een katholieke kerk te mogen houden. Als
antwoord op de vraag naar ondersteuning bleek een
grote behoefte te zijn aan artikelen voor de persoonlijke
verzorging. Bij parochianen sloeg die concrete vraag ook
aan, gezien de grote hoeveelheid shampoo, tandpasta

Caritas Heiloo
Middagje Strand
….en haalt de krant! De caritas van Heiloo organiseerde
een middagje strand voor bewoners van twee tehuizen
in Heiloo, onder het motto: gaan naar diegene die een
stukje barmhartigheid goed kunnen gebruiken. “De
dankbaarheid is onbetaalbaar”, was de reactie van de
leden van de PCI.
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etc. welke verzameld werd. Hoe concreter de vraag, hoe
groter de respons. De contacten zullen blijven, evenals
met de andere groepen met wie de afgelopen jaren
contact is geweest. Voor meer informatie:
adalases@hotmail.com
Caritas IJmond Noord
Barmhartigheid
Het diaconaal weekend van 12 en 13 november heeft in
de kerken van IJmond-Noord vorm gekregen dankzij een
goede samenwerking tussen het Regionaal Diaconaal
Centrum, de PCI’s en medewerkers van de MOV
groepen. Geïnspireerd door Paus Franciscus is er
gekozen voor het thema ‘Barmhartig zijn voor de
vreemdeling in ons midden’. Vanuit de christelijke
boodschap worden christenen immers opgeroepen de
vreemdelingen en vluchtelingen in ons land niet te
negeren of af te wijzen, maar juist met hen in contact te
komen. Wanneer zij zich welkom weten, zullen ze als
‘nieuwe Nederlanders’ eerder hun plaats vinden in onze
samenleving. Organisaties als ‘Vluchtelingenwerk’ laten
zien hoe de hulp aan de vreemdeling concreet vorm kan
krijgen. Ze helpen bij gezinshereniging, geven taallessen
en juridische hulp en laten hen deelnemen aan een
groentetuin. In de kerken van Beverwijk, Velsen-Noord,
Wijk aan Zee, Heemskerk, Castricum en Uitgeest is
daarom gecollecteerd voor Vluchtelingenwerk, zijn er
folders uitgedeeld en is er tijdens de viering over hun
werk gesproken door de pastores. Op 3 locaties waren
tevens medewerkers van Vluchtelingenwerk aanwezig,
wier verhaal goed werd gewaardeerd door de
kerkgangers.
De
collecte-opbrengst
was
erg
bemoedigend.
Voor
meer
informatie:
richardnuman@hotmail.com

mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding
te weerstaan als jonge puber, zonder stabiele thuisbasis
en zonder geld. Het campagneproject – de
samenwerking van een aantal katholieke organisaties –
wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid
worden van de bendes. De jeugdcentra die gesteund
gaan worden, willen de kinderen een ander perspectief
bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren
een goed bestaan kunnen opbouwen. Voor meer
informatie: www.vastenactie.nl

DIACONAAL NIEUWS
GEEN MENS VERDIENT HET OM TE STERVEN OP ZEE!
Stichting Bootvluchtelingen
De stichting organiseert reddingsacties op de
Middellandse Zee, geeft medische hulp in de overvolle
vluchtelingenkampen, richt zich op de meest kwetsbare
vluchtelingen zoals kinderen en vrouwen, werken
uitsluitend met vrijwilligers en ontvangen alleen steun
van particuliere donateurs. Misschien een idee voor de
Kerst? Voor meer informatie: www.bootvluchteling.nl
Stichting Noodzaak
Opvang vluchtelingen
Er is een groep vluchtelingen in Nederland die geen
aanspraak kunnen maken op opvang of steun door de
overheid, maar die ook niet terug kunnen waar ze
vandaan komen, bijvoorbeeld vanwege oorlog. Dit zijn
mensen die tussen wal en schip vallen, die in
onzekerheid leven over het dak boven hun hoofd en de
basismiddelen tot bestaan niet hebben.
Nu zwerven deze mensen rond, soms zitten ze in
kraakpanden of ’s nachts in een bed-bad-brood-opvang,
maar overdag staan ze op straat en gaat de onrust
verder. In zo’n situatie kun je moeilijk aan jezelf werken,
je kunt bijna niet nadenken over wat je wilt en werken
aan een toekomst.
Wat deze mensen nodig hebben, is een stabielere
situatie, een thuisbasis, een simpel veilig dak boven hun
hoofd waar ze geen zorgen hebben over of het er
morgen nog is en waar ze ieder moment terecht kunnen
en rust vinden. Een stabiel dak en thuis is een
voorwaarde om zelf te kunnen werken aan een eigen
toekomst.
Stichting Noodzaak wil dat proberen te bieden door
gebruik te maken van de vele leegstaande gebouwen in
Nederland. Een verhuurder heeft op dit moment een
leegstaand kantoorpand aangeboden in Amsterdam.
Daar zijn kosten aan verbonden, € 290 per maand (huur
en energie). Daarvoor kan de Smaragdgroep, een groep
uitgeprocedeerde Eritrese vluchtelingen, een plek
krijgen waar ze weer een normaal leven kunnen opgaan
opbouwen. Voor meer informatie”: www.noodzaak.org

INTERNATIONALE CARITAS
Caritas Europa
Ook in Europa heeft de caritas aandacht voor de sociale
situatie. In haar nieuwste publicatie gaat zij in op de
vraag hoe het algemeen welzijn van mensen verbeterd
kan worden. Zij presenteert haar visie, gebaseerd op
een concrete analyse en suggesties, welke in de praktijk
haar nut hebben bewezen. Het document is te verkrijgen
in de talen Engels, Frans, Duits en Kroatisch via de
website www.caritascares.eu
Missionaire agenda 2017
Het collecteschema voor 2017 is te verkrijgen via de
website van het bisdom: www.bisdomhaarlemamsterdam.nl
Vastenactie 2017
In 2017 staat San Salvador, de hoofdstad van El Salvador,
centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de
wijken Apopa en Mejicanos. San Salvador gaat gebukt
onder extreem veel geweld door criminele
bendes, de ‘Mara’s’. De Mara’s hebben ieder een eigen
territorium en beheersen het leven in ‘hun’
wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en
beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig
verminkt of vermoord. Het betekent ook dat mensen
niet van de ene wijk naar de andere kunnen: zij
worden dan beschouwd als indringers op vreemd
terrein. De bendes werven actief leden onder kinderen
en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, geld,

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.

4

