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Diaconale nieuwsbrief in coronatijd
(Nieuwsbrief nr. 2, mei 2020)

Beste abonnees,

Veel diaconaal werk ligt stil. Over individuele
hulpvragen is online en telefonisch contact.
Gelukkig leidt de coronacrisis ook tot allerlei
nieuwe initiatieven. Daarover gaat deze
nieuwsbrief: een greep uit alles wat er
gedaan wordt, als erkenning en als
aanmoediging.

Inspirerende vieringen, toespraken en teksten op het internet
In de gangbare definitie van diaconie is ook
sprake van “het lijden mee uithouden”.
Kerken kunnen daaraan een heel eigen
bijdrage leveren. Er wordt heel veel gebeld
met mensen door leden van pastorale teams
en bezoekgroepen en afdelingen van de KBO
en de Zonnebloem. En de parochies hebben
door corona een snelle inhaalslag gemaakt in
hun aanwezigheid op het internet. Webmasters merken dat er door het livestreamen van
vieringen en pastorale toespraken méér bezoekers op de parochiële websites aanhaken
dan er tot half maart in de kerk kwamen. Er wordt kwaliteit geboden: de geloofswoorden
zijn betrokken op de context én komen uit het hart. Dat blijkt in een behoefte te voorzien.
Hulde aan alle betrokken leden van pastorale teams én aan de technische mensen!

Een belangrijke rode draad in de uitgesproken teksten is vaak: 1) we blijken veel
kwetsbaarder dan we dachten, en 2) er is meer zorg voor elkaar dan we voor mogelijk
hielden. Aanbeveling: neem ook mee dat de coronacrisis de ongelijkheid in de wereld extra
duidelijk maakt. Armen hebben veel minder toegang tot medische zorg. En er dreigt
honger op veel plekken. Ook in eigen land nemen de werkloosheid en het aantal
faillissementen toe. Maak de horizon dus iets breder.

Over online kerk zijn in coronatijd is onlangs een eerste evaluatie verschenen van een
oecumenisch collectief. Interessant voor pastorale teams en anderen die mensen thuis
willen bereiken. Gratis of bijna gratis verkrijgbaar via de ‘store’ op www.isimedia.nl.
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Initiatieven vanuit het jongerenpastoraat (dat al langer op internet zat)
Parochie Heilige Geest
M25 jongeren hebben tijdens hun
tweewekelijkse livestreaming een actie
bedacht. Ze hebben een spandoek gemaakt
en geplaatst in de tuin van het verpleeghuis
Elizabeth in Delden met de tekst “Het is
moeilijk maar met elkaar en voor elkaar doen
we het!” (foto: via Facebook). En er zijn
zelfgemaakte kaarten overhandigd als
bemoediging en troost voor het verzorgend personeel en de bewoners.

Parochies De Goede Herder en HH. Jacobus en Johannes
De M25 jongeren van de parochies De Goede Herder en HH. Jacobus en Johannes
hebben bij hun wekelijkse livestreambijeenkomst een kaartenactie bedacht. Ook
overhandigden ze hoopvolle teksten met twee snoeppotten aan degene van wie ze de
caravan hadden gekocht voor hun ‘Caravanproject’ in de tuin van de pastorie. Een
ondersteuning voor een ondernemer in moeilijke tijden.

Parochies O.L.V. van Amersfoort en HH. Martha en Maria
Ook jongeren kunnen het moeilijk hebben met de intelligente lockdown. De
jongerenwerker zoekt contact met ze via de sociale media die bij hen favoriet zijn, o.a. Tik
Tok.

Initiatieven op plekken waar de Voedselbank problemen heeft
Parochies Thomas a Kempis, Norbertus en
Christoffel
De caritasbesturen hebben samen een
oproep gedaan aan alle parochianen om geld
over te maken naar een van de zeven
voedselbanken in de regio. De aanvoer
vanuit supermarkten, bedrijven en horeca
stokt en tegelijk doen meer mensen een
beroep op voedselhulp. Gelukkig kunnen de
voedselbanken bij de supermarkten tegen inkoopprijs terecht, waardoor het geven van
donaties nu direct resulteert in hulp. Bovendien is directe inkoop veiliger dan een
voedselactie, doordat er minder menselijk contact nodig is.

H. Geest parochie
De PCI-werkgroep in Goor stelt samen met de gemeente Hof van Twente, de Diaconie van
de Hofkerk en anderen nu zelf voedselpakketten samen. Na een oproep aan diverse
verenigingen en de eigen netwerken is er veel gedoneerd. Wat men tekort komt, wordt in
overleg gekocht bij de lokale supermarkten. Ook helpt men bij het bezorgen van de
pakketten. Dit blijft men doen totdat de voedselbank weer kan functioneren.

HH. Franciscus en Clara parochie
De caritaswerkgroep van Klarenbeek haakte in op een actie van Plus Klarenbeek. Men
zamelde samen met de PKN zegels in om boodschappenpakketten t.w.v. 50 euro bij
elkaar te sparen. Zo werden er dit jaar 170 pakketten bij elkaar gespaard en verdeeld
onder de mensen in Klarenbeek en omgeving die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Een groot deel is net voor de uitbraak van de coronacrisis bezorgd bij de mensen en een
deel tijdens de crisis; het pakket is toen voor de deur gezet.

Parochie Licht van Christus
Omdat de pakketten van de Voedselbank kleiner worden maar de vraag toeneemt, voegt
de PCI er een bon van een supermarkt aan toe. Ook zijn er laptops verstrekt voor
thuisonderwijs.

Parochie Heilig Kruis
In Raalte wordt veel gehoor gegeven aan de oproep om manden in het kerkportaal te
vullen met producten voor de Voedselbank.

Initiatieven om contact en onderlinge hulp te bevorderen
Parochie St. Eusebius
Met wijkbewoners, kerken en wijkgerichte
instellingen is besloten een telefonische
hulpdienst op te zetten voor een beperkt
aantal wijken. Doel: een luisterend oor en
praktische hulp aanbieden zoals
boodschappen doen, hond uitlaten en
maaltijd verzorgen. Er zijn 8000 flyers
verspreid. Het telefoonnummer wordt
permanent bemenst in shifts van halve dagen om matches te maken tussen hulpvragers
en hulpaanbieders. Er is een achterwacht voor de telefoonvrijwilligers.

Parochie H. Drie-eenheid
Een soortgelijke actie (een telefonische hulpdienst en een kaartenactie) is opgezet door de
groep ‘Ontmoeten ráákt!’, die voortkwam uit het proces van vitalisering van de
geloofsgemeenschap in Montfoort en Linschoten.

Parochie De Goede Herder
In de geloofsgemeenschap Moeder Teresa in Hengelo (O) is er één keer in de maand een
Zondagse Soep gepland wanneer er geen viering is. Deze is nu doorgegaan op een
bijzondere manier. In de week voor zondag 26 april zijn er zakjes Cup-a-Soup
rondgebracht door de werkgroep met daarbij de oproep om zondag 26 april om 12.00 uur

de soep te eten zodat mensen toch met elkaar verbonden zijn; een bijzondere ervaring
waarvan ook een filmpje is gemaakt.

Parochie H. Lebuinus
De pastoraal werkster stelt samen met een vrijwilliger voor elke woensdagochtend (het
moment waarop inloophuis De Herberg open was voor inloop) en iedere zaterdagmiddag
(het moment waarop er tweewekelijks gevierd werd) een eenvoudige gebedsviering
samen. Dit wordt als Worddocument toegestuurd aan alle bezoekers en aan de
coördinatoren van bezoekersgroepen en het PCI-bestuur. Wie dat wil, gaat op hetzelfde
moment (of op een ander moment) thuis op een rustige plek zitten, steekt een kaars aan
en spreekt de teksten en gebeden uit. Er is een appgroep waarmee vooraf een herinnering
wordt rondgestuurd en waar na afloop warme groeten en bemoedigende woorden worden
uitgewisseld.

Initiatieven rond Pasen
Parochie H. Suitbertus
Het Inloophuis in Tiel, onderdeel van de
Stichting Diakonaal Centrum Tiel, is sinds
enige tijd gesloten. Het contact onderhouden
met de gasten is daardoor lastig. Omdat de
traditionele paasbrunch op Tweede Paasdag
kwam te vervallen heeft het team met steun
van de caritaswerkgroep Tiel de vaste 43
gasten verrast met een ‘paaspakket’ (in
variatie op het kerstpakket). Het was een
vrolijk pakket met een brunchmaaltijd en met
paaschocolade, iets om te knutselen en een
paaswens.

Parochie Lumen Christi
De caritas heeft in de Goede Week bij diverse zorginstellingen in en rond Denekamp een
verrassingspakket vol lekkernijen laten bezorgen voor de bewoners, om hen een hart
onder de riem te steken nu ze geen bezoek kunnen ontvangen.

Parochie HH. Franciscus en Clara
De caritaswerkgroep van Klarenbeek bezorgt jaarlijks een ‘Lentegroet’ voor alle 80plussers thuis in de vorm van een voorjaarsarrangement. Om vanwege corona direct
contact met deze mensen te voorkomen, is dit keer een kaart gestuurd met een tegoedbon
van een plaatselijke bloemist. In de media was er aandacht voor.

Parochie H. Lebuinus
Bezoekersgroepen hebben namen aangedragen van mensen die wat extra aandacht
konden gebruiken. Daaronder namen van mensen van wie je het niet verwacht. Bij hen
hebben de PCI-bestuursleden een kaartje bezorgd met een bemoedigende tekst, het
parochieblad, een nieuwsbrief en een doosje eieren als teken van hoop en nieuw leven.
Het heeft hen ontroerd hoeveel warme reacties hierop zijn teruggekomen.

Andere initiatieven
Parochie H. Plechelmus
Zolang het virus rondwaart, organiseert
caritas maandelijks een actie tegen
vereenzaming. In april zijn er, deels
gesponsord door een boekhandel, 400
puzzelboekjes van 200 pagina’s verstrekt aan
alle bewoners van aanleunwoningen bij
verzorgingshuizen in Oldenzaal en een
aantal anderen. Voor mensen die intern zijn
wordt voor voldoende afleiding gezorgd. Maar niet voor de mensen in aanleunwoningen.
Er zat een begeleidend schrijven bij over caritas en een mooi gedicht ‘Maar de lente wist
het niet…’ van Susan Blanco. In mei ontvingen op Moederdag 300 alleenstaande moeders
en vrouwen in een viertal kerkdorpen en in Oldenzaal een doosje Merci en een brief van
caritas en een aantal gedichten. Met dank aan Jumbo Oldenzaal en het Rabo
Coöperatiefonds.

Parochie H. Drie-eenheid
De caritaswerkgroep van Cabauw bezorgde samen met anderen een boeket bloemen aan

iedereen die volgens hen een steuntje nodig heeft, met daaraan een van de oude leien
van de kerk.

Vergaderen via het internet
Tip voor besturen, werkgroepen en dragers van diaconale projecten: wil je meer weten
over de mogelijkheden om via internet te vergaderen, surf dan naar:
www.consumentenbond.nl/alles-in-1/gratis-bellen-via-internet

Extra subsidiemogelijkheden voor projecten in coronatijd
Wil je als inloophuis, straat- of buurtpastoraat een aanvraag indienen? Aanvragen tot
1.500 euro kun je indienen bij Netwerk DAK. Aanvragen vanaf 1.500 euro kun je indienen
bij Kansfonds.

Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker
voor ondersteuning en advies: bel 06 14724076
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