
 

                NIEUWSBRIEF CARITAS - augustus 2021 
 

  

 

Naar een steeds groter ‘wij’ 

Conferentie met muziek, verhalen en veel tijd voor ontmoeting   
 
Paus Franciscus daagt ons uit: Hoe kunnen wij vluchtelingen en 
migranten verwelkomen, beschermen, stimuleren en helpen 
participeren en integreren? Wat kunnen we leren van migranten 
en vluchtelingen, en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Hoe 
kunnen we samen één gemeenschap vormen als we verschillend 
zijn? Wat is de rol van de kerk? U bent van harte welkom! Er is 
voldoende ruimte om onderling een veilige afstand te houden.  
 
tijd: zaterdag 25 september 10.30 tot 13.30 uur (ontvangst vanaf 
10 uur,  inclusief lunch)  
plaats: Mozes en Aäronkerk Waterlooplein 207, Amsterdam  
aanmelden: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl  
 
meer info: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
 

 

  

Folder  
Caritas. Een nieuwe stap.  
Stappenplan en voorbeelden 
 
In de dagelijkse praktijk van parochies blijkt het niet altijd 
eenvoudig om genoeg aandacht te besteden aan de caritas, of 
om er een goede vorm voor te vinden. Mensen die in nood zijn, 
weten de kerk niet (altijd) te vinden met hun vragen. En we zijn 
soms met weinig mensen om veel dingen te doen. En hoe komen 
we aan nieuwe (jongere) vrijwilligers? Tegelijkertijd zijn 
caritasactiviteiten niet alleen een manier om ons geloof te 
beleven. Het is ook een kans om nieuwe mensen te leren kennen 
en de kerkgemeenschap bekend te maken in onze dorpen en 
steden.  
 
Er is een nieuwe folder om hierbij te helpen, getiteld: Caritas. Een 
nieuwe stap. Deze folder is bedoeld ter inspiratie en als 
hulpmiddel om nieuwe activiteiten te starten of bestaande 
activiteiten verder uit te bouwen. Caritas hoeft niet ingewikkeld 
en zwaar te zijn. Liever niet zelfs.  
De folder is verzonden naar alle parochies en PCI’s.  
Meer folders of info via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
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Scheppingsperiode  
1 september tot 4 oktober 2021 
  
Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de 
Scheppingsperiode. Een werkkatern van de Vlaamse organisatie 
Ecokerk en Nederlandse werkgroep Laudato sì biedt een 
concreet 7-jaren routekaart om toe te werken naar een 
duurzame wereld. Dit sluit aan op het programma van het 
Vaticaan om met alle geledingen van de Kerk een 
veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt.  
 
U kunt het stappenplan vinden via deze link op de website van de 
werkgroep Laudato Sì (www.laudatosi.nl) 
 

  

  

Voor in de agenda: 
Nadere informatie volgt 
 

Werelddag van de armen en caritasweekend  
zaterdag 13 en zondag 14 november 2021 
 

Besturenmiddag (I)PCI's 
zaterdagmiddag 27 november 2021 
  

  
 
  

_________________________________  
Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam 
Postadres: Postbus 1053, 2001 BB Haarlem 
Bezoekadres: Zilkerduinweg 375 2114  AM Vogelenzang 
T: 023-5112640 
E: cvanderloos@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
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