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DAG VAN DE CARITAS 2018
Samen tegen Armoede
Onder het thema Samen tegen Armoede werd de Dag van de Caritas 2018 gehouden in het
Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo. Jan Maasen, stafmedewerker caritas van het bisdom
Rotterdam, ging in zijn inleiding in op de vraag waarom armoede nog steeds toeneemt in Nederland
en voor een aantal groepen hardnekkig blijft bestaan. In een vijftal workshops werd het thema
uitgewerkt. Een verslag van die dag kunt u vinden op de website van het bisdom:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/caritas
CARITASZONDAG OP 18 NOVEMBER: SAMEN TEGEN ARMOEDE
Het thema voor de caritas voor 2018 is Samen tegen Armoede. De Caritaszondag valt dit jaar samen
met de Tweede Werelddag van de Armen, en wordt gehouden op zondag 18 november. Deze
zondag is door Paus Franciscus op de liturgische agenda gezet met name om aandacht te vragen voor
het vraagstuk van de armoede. De Parochiële Caritas Instellingen vragen op die zondag aandacht en
steun voor een armoedeproject in de buurt. Informatie en tips over armoede en wat kerken kunnen
doen zijn te vinden in de brochure Samen tegen armoede. De brochure is te downloaden of te
bestellen via: www.knoopuntkerkenenarmoede.nl

HOE KOMEN WE AAN VRIJWILLIGERS? DE V3 CURSUS
Een van de grootste uitdagingen voor de PCI’s is het vinden van nieuwe vrijwilligers. Hiervoor is de
V3 cursus ontwikkelt. V3 staat voor: visie, vrijwilligers en vragen. Deze cursus begeleidt PCI’s in het
zoeken en vinden van vrijwilligers voor de caritas. In de cursus worden vragen behandeld als: waar
vinden wij nieuwe vrijwilligers? Hoe benader je ze? Wat betekent dat voor onze eigen organisatie?
Deelnemers worden actief begeleid in het zoeken, vinden en vasthouden van nieuwe medewerkers
voor de caritas.
In september start deze cursus op drie plekken en wel in: Haarlem, Amsterdam en Hoofddorp. De
verwachting is dat ook op andere plekken in het bisdom deze cursus in de loop van het jaar wordt
aangeboden. Voor meer informatie of opgeven voor deze cursus kunt u contact opnemen met Ernst
Meyknecht via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
NIEUWE PRIVACYWETGEVING
Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze
Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook de kerken
krijgen daarmee te maken. Zowel parochie- als caritasbesturen hebben een brief ontvangen met
daarin informatie hoe om te gaan met de nieuwe wetgeving. Informatie hierover kunt u ook
terugvinden op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

OPROEP: AANLEVEREN VAN DE REKENING EN VERANTWOORDING 2017
De penningmeesters van de PCI’s worden dringend verzocht alsnog de Rekening & Verantwoording
van 2017 zo spoedig mogelijk aan te leveren, indien dit nog niet voor 1 mei is gedaan. Per 1 juli zijn
de PCI’s wettelijk verplicht de goedgekeurde Rekeningen & Verantwoordingen te publiceren in
verband met hun ANBI status. Het bisdom verzorgt de publicatie op basis van goedgekeurde cijfers.
Mochten er PCI’s zijn die problemen ondervinden met het aanleveren, dan kunnen zij contact
opnemen met de financiële controller de heer Hareld van der Perk: jkvdperk@bisdomhaarlemamsterdam.nl
CARITAS AMSTERDAM OOST EN ZUID OOST
De PCI’s in Amsterdam Oost en Zuid Oost hebben besloten om te gaan fuseren. Met deze fusie komt
het aantal gefuseerde PCI’s in Amsterdam op vijf. De fusie in Amsterdam Oost gaat waarschijnlijk in
op 1 juli van dit jaar. Er wordt druk gewerkt aan het vormen van een nieuwe bestuur van deze IPCI.
De IPCI gaat werken voor het samenwerkingsverband van de vijf parochies in Amsterdam Oost en
Zuid Oost.
VERWARMING SANT’EGIDIO AMSTERDAM EN 50 JARIG BESTAAN
Op zondag 22 april werd het vijftigjarige bestaan van de Sant’Egidiobeweging feestelijke gevierd in
een warme Mozes & Aaronkerk te Amsterdam. De warmte werd mogelijk gemaakt door een aantal
PCI’s welke een bijdrage leverden om de kapotte verwarming in de kerk te herstellen. Dank zij hun
steun konden honderden mensen de feestelijke viering warm bijwonen. Voor meer informatie over
Sant’Egidio: www.santegidio.nl
STEUN AAN VLUCHTELINGEN
Caritas Amstelland heeft het initiatief genomen om vluchtelingen van de We Are Here groep te
ondersteunen. De groep bestaat uit vluchtelingen die geen enkel beroep kunnen doen
ondersteuning vanuit de overheid. Tweemaal per maand worden samen met leden van de groep
boodschappen gedaan, zodat er in ieder geval te eten. De bedoeling is dat deze actie overgenomen
gaat worden door een van de andere Amsterdamse PCI’s. Voor meer informatie:
caritas@rkamstelland.nl
MGR. JAN HENDRIKS BEZOEKT CARITAS PURMEREND
Op dinsdag 6 maart bracht Mgr. Jan Hendriks een bezoek aan de caritas van de parochie Maria,
Moeder van God in Purmerend en omgeving. De caritas heeft een actief bestuur en Raad van Advies.
Naast een inloop en spreekuur in de Nicolaaskerk in het centrum van de stad, worden er talloze
organisaties ondersteund, de politiek aangesproken op haar zorg voor daklozen en nieuwe
initiatieven genomen. Een goed overzicht van de activiteiten is te vinden in het nieuwste nummer
van Diaconie&Parochie: www.rkdiaconie.nl/publicatie
JAARVERSLAG DIOCESANE CARITAS 2017
Het jaarverslag van de diocesane caritas 2017 met een overzicht van de subsidies uit het diocesane
caritasfonds is gepubliceerd en is te vinden op de website van het bisdom: www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/caritas
OOK BISDOMMEN IN ZUID SOEDAN STELLEN DAG VAN DE CARITAS IN
De bisdommen in Zuid Soedan hebben besloten om ook een Caritasdag in te stellen en wel op 13
mei. De dag is bedoeld om de onderlinge solidariteit te bevorderen. Het is de bedoeling om ieder jaar
rond een thema mensen van goede wil op te roepen om na te denken over een belangrijk sociaal
onderwerp en te delen met de mensen die nog armer zijn dan zijzelf. Een klein lichtpuntje in dit door
burgeroorlog verscheurd land. Kijk voor meer informatie over de internationale caritas naar:
www.caritas.org of www.baobab.caritas.org
Ernst Meyknecht, stafmedewerker caritas

