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Beste abonnees,

Eerst dacht ik: door de pandemie zal er vast weinig diaconaals in de bladen en op de
websites staan van de parochies. Maar dat viel reuze mee! Daarom op de valreep van
mijn pensionering (er heeft zich nog geen opvolger gemeld) hierbij de eerste
Nieuwsbrief van 2021. Veel leesplezier!

Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker

Belletje – krabbeltje – babbeltje

Parochies werken wereldwijd aan het
verlichten van de eenzaamheid van
mensen tijdens de pandemie. Zo ook in
Vlaanderen. Alleen verwoorden ze het net
iets anders 😀:

Belletje: Een telefoontje doen naar iemand
die je mist of al lang niet hebt gehoord.
Krabbeltje: Een brief of kaartje sturen naar
iemand. Zo’n brief of kaartje ontvangen
doet deugd. Je kunt dat verscheidene
keren lezen. Je zet het op de kast en je
beseft dat men je niet vergeten is.
Babbeltje: Een gesprek op afstand met de
mensen die je op afstand ontmoet. Afstand
en nabijheid gaan hier ten volle samen.

Heilige Geestparochie
Wat kun je vanuit de Kerk zeggen over wel
of niet vaccineren? In het parochieblad van
de parochie H. Geest wordt ruimte
gemaakt voor wat kardinaal Eijk hierover
onlangs heeft gezegd. O.a.: In het belang
van het algemeen welzijn, waarbij de
menselijke persoon centraal staat, raad ik
vaccinatie aan. Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het virus, maar ook
hun naasten worden beschermd en in die zin is vaccineren ook een daad van
naastenliefde.

Ook de caritaswerkgroepen hadden het hier druk. De Voedselbank Midden Twente was
tijdelijk gesloten. Er is samen met anderen voor gezorgd dat er geld en goederen

werden ingezameld, zodat het verstrekken van voedselpakketten door kon gaan. Voor
een aantal kinderen in Delden die thuis geen lessen konden volgen, kwamen er laptops
beschikbaar na een inzameling. In Hengevelde is kleding ingezameld voor vluchtelingen
in Noord-Irak. In heel de parochie is het kerstpakket van de kerken en de gemeente dit
keer vervangen door een tegoedbon.

In Delden lieten de kerken kerststukjes en graftakken via een contactpersoon bestellen.
Vrijwilligsters moesten alle zeilen bijzetten en behaalden een winst van ruim € 2.900.
Hiermee worden diverse projecten gesteund in Kenia, Moldavië en Syrië.

Parochie Lumen Christi
Ook in Oost Twente konden geen
goederen worden ingezameld voor
kerstpakketten. Maar in supermarkten
kwamen speciale bussen voor DE-bonnen.
Daarvoor kreeg de Voedselbank vele
pakken koffie. En er kwamen vele giften binnen waarmee de Voedselbank voedsel kon
kopen. Een en ander werd aanbevolen door de parochie en door het vrouwennetwerk.

H. Pancratiusparochie: 101 cakes gebakken

De jongerengroep Rock Solid in de H.
Pancratiusparochie bracht op 101
adressen zelfgebakken cakes rond de
kerst, bedoeld als teken van nabijheid in
deze rare coronatijd. Negen volwassenen
hadden vanwege het grote aantal opgaven
meegebakken. Het motto was: Het maakt
niet uit wat je bent van elkaar; het gaat
erom wat je bent voor elkaar. Het was een
mooie ervaring om met zoiets kleins
mensen een steuntje in de rug te geven.

Hoe doorbreek je de beeldvorming dat een
missionaris een ouder iemand is? Door
een jonge vrouw, Inge Kuiphuis, aan het
woord te laten die eindelijk weer terug kan
naar Guatemala. Zij is missiewerker bij landarbeidersbeweging MTC Guatemala,
uitgezonden door de parochie met steun van de Week Nederlandse Missionaris. Zij
geeft aan hoe je haar kunt volgen via haar blog www.missieinguatemala.wordpress.com en
geeft een recept voor Guatemalteekse maiscake.

Parochie Elisa in Almelo blikt terug
In het parochieblad van de Elisaparochie
werd teruggekeken op het afgelopen jaar:
Levensbeschouwelijk was 2020 best een
interessant jaar. Vaste gewoontes en
vanzelfsprekendheden weken voor vragen
over een nieuwe werkelijkheid. Willen we
terug naar het oude normaal met zijn nadruk op individualisme, onbeperkt reizen en
consumeren of toch liever een nieuw normaal met ruimte voor het gezamenlijk belang,
respect voor het milieu en gerichtheid op duurzaamheid?

En er werd voor Sam’s kledingactie vorig jaar meer ingezameld dan normaal, in heel
Nederland. De opbrengst in Almelo van vier inzamelpunten, waaronder Elisa, was
bijvoorbeeld 2.020 kilo. In het gebied van ons bisdom leeft de actie het meest in
Gelderland en Overijssel. De hoeveelheid kilo’s was daar, met Utrecht samen, 82.000.
De opbrengst van de verkoop gaat via Cordaid/Mensen in Nood naar noodhulp in
bijvoorbeeld Ethiopië. Klik hier voor meer info.

Parochie Thomas a Kempis: inzameling Voedselbank
Ook in Zwolle wordt voedsel ingezameld
voor de Voedselbank. De plek waar dat
gebeurt is bijzonder: bij de reliekschrijn van
Thomas a Kempis, de man van de
Moderne Devotie, voor wie de werken van
barmhartigheid heel belangrijk waren. Een
speciale actie in de afgelopen Advent
bracht meer dan achtentwintig rijk met
voedsel gevulde kratten op, acht meer dan
in vorige jaren. Ook in de andere gemeenschappen van de parochie werd voedsel
ingezameld.

Emmaüsparochie

In deze coronatijd gaat de uitgifte van de
maaltijden van de Franciscustafel door.
Elke week komen op maandagmiddag
tussen de 60 en 70 mensen een warme
maaltijd afhalen, bereid door de
praktijkschool ‘de Boog’ of door eigen koks
in de pastorie. Maandag 25 januari werden
70 warme maaltijden verzorgd door de
koks van de Landmacht. In de keuken van
de basis in Stroe zijn deze maaltijden
bereid en met een legertruck naar de
pastorie in Apeldoorn gebracht. Ook de
landmacht kiest ervoor om in deze tijd de
armen niet te vergeten.
Men bericht ook over de deelname aan de werkgroep ‘Ruimte voor anderszijn’, die zich
inzet voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Activiteiten als ‘Kerkmaatje’ en
‘Gespreksmaatje’ verkleinen de afstand tussen mensen en halen mensen uit hun
isolement. Ook wordt er aan bewustwording gedaan door middel van films als ‘Vlieg’ en
de theaterproductie over borderline met de titel ‘Over de grens’. Klik hier voor meer
informatie.

Z. Titus Brandsmaparochie: kerstattenties, karweitjes en inzameling voor
Voedselbank

In de parochie Z. Titus Brandsma hebben
kinderen en jongeren (voornamelijk uit
Veenendaal en Rhenen) van de groep
Kathokids en de jongerengroep Route 54
samen met misdienaars en
communicanten voor ouderen
kerstattenties gemaakt en rondgebracht,
gemaakt van eenvoudige materialen die ze
verzameld hadden. De gesprekjes aan de
deur waren allerhartelijkst en vaak
ontroerend.

Communicanten haalden via allerlei
karweitjes het prachtige bedrag van €
541,43 op voor de Stichting Tekenen voor
Kinderen.

En een trotse pastoor Henri ten Have stond in parochieblad Titus Breed met in zijn
handen de 100ste krat met voedsel sinds de parochie rond Pasen 2020 begonnen was
met inzamelen voor de Voedselbank.

Parochie H. Maria Magdalena

In het dorp Heteren werken de
caritaswerkgroep en de twee diaconieën al
vijftien jaar samen. Kerkbetrokken ouderen
vanaf 80 jaar krijgen al jaren in december
een kerstattentie. Huishoudens die het
financieel heel moeilijk hebben, krijgen vlak
voor Kerst een kerstpakket uitgereikt; dit
jaar een cadeaubon. Vrijwilligers vanuit
Heteren koken ieder kwartaal een keer bij
het Kruispunt in Arnhem voor dak- en
thuislozen en elke maand op een zondag
bij Tonnie van de Herik, de ‘moeder van de
Arnhemse daklozen’. In deze coronatijd
wordt er thuis gekookt en dan vervoerd. En
er wordt voedsel ingezameld voor de
Voedselbank Overbetuwe.

In Haalderen en Huissen werden via de parochie 190.301 DE-punten ingezameld. Dat
aantal gaf recht op een kleine vierhonderd pakken koffie voor de Voedselbank.

Bewustwording, mondiger worden is ook diaconie als het vanuit de Kerk wordt
georganiseerd. In deze parochie komt al jaren de groep Vrouw in Kerk en Samenleving
bijeen onder leiding van een pastoraal werkster. Nu hebben ze een boek van Stevo
Akkerman, Wat is dan goed?, gelezen en besproken.

Leesgroep in parochie St. Franciscus
van Assisië
Ook in zuidoost Twente bestaat een
leesgroep. Binnenkort leest en bespreekt
men onder leiding van een pastoraal
werker via Teams, online dus, het boek
Groene theologie van Trees van Montfoort.

Parochie Maria Laetitia: SchuldHulpMaatje
Hoe kun je het werk van SchuldHulpMaatje
promoten? In het parochieblad De
Vreugdebode van de parochie Maria
Laetitia staat een uitgebreid interview met
Gerard Hol, parochiaan en oud-leraar die
dit al een tijd doet.

Collecte voor Stichting Leergeld in
parochie St. Jan de Doper
In de regio Vecht en Venen komen door
corona maar weinig mensen naar de kerk.
Toch bracht een collecte in de vier kerken
voor de Stichting Leergeld Stichtse Vecht
een mooi bedrag op. Het bestuur van
Leergeld was er stil van, mede omdat de
PCI het bedrag verzesvoudigd had tot €
11.963,10.

St. Eusebiusparochie: actie Paastas
De actie Paastas in drie Arnhemse wijken
voor mensen die het niet breed hebben,
wordt dit jaar ingevuld door in de vastentijd
geld in te zamelen waarmee cadeaubonnen voor een supermarkt worden gekocht. Er
wordt vanuit de parochie samengewerkt met Inloophuis Sint Marten, Villa Klarendal en
betrokken wijkbewoners.

Parochie Sint Willibrordus: interview met geestelijk verzorger
Hoe krijg je als parochiaan meer voeling
met het leven in de verpleeghuizen in
coronatijd? In de Liemers droeg het
parochieblad daaraan bij door Brigitte
Caminada te interviewen, geestelijk
verzorger bij de stichting Pleyade. “Het verpleeghuis is net de samenleving in het klein,”

zegt zij. “Maar sommige dingen komen wel heel hard aan hier, bij bewoners, familie of
medewerkers.”

Parochie St. Martinus: Plan Einstein
Een Utrechtse groep onderhoudt namens
de parochie contacten met de kerk in
Kirkuk en Sulaymaniyah, Irak. Daar heeft
men gezien hoe iedereen de afgelopen
jaren de mouwen opstroopte om een grote
stroom vluchtelingen onder te brengen. In het klooster van Sulaymaniyah bijvoorbeeld
258. Dit inspireerde in Utrecht mede tot deelname aan Plan Einstein: activiteiten met
bewoners, erkende vluchtelingen en asielzoekers om elkaar te leren kennen. Zo kookten
vijf Syrische en Afghaanse koks, zowel azc-bewoners als zelfstandig wonende
statushouders, met de Kerst meer dan 100 maaltijden voor ouderen in de wijken Oog in
Al en Kanaleneiland.

Lees meer op de site van Plan Einstein

Inloophuizen in parochie St. Maarten
Van de regering mogen de Inloophuizen
weer open. In Zeist zijn er maar liefst vier!
De coördinator, Ina Duit, vertelt dat de
vrijwilligers deels uit de doelgroep komen.
Bezoekers vinden niet alleen een luisterend oor maar worden ook in contact gebracht
met andere organisaties als die iets voor hen kunnen betekenen. Doel: gevoel van
eigenwaarde ontwikkelen en verder komen.

In Leersum was de jaarlijks terugkerende verkoop van kerstkaarten, geheel online, een

groot succes. De recordopbrengst van 320 euro gaat naar de Vastenactie. Afhankelijk
van de verdere ontwikkelingen staan nog andere acties op het programma: verkoop van
zelfgebakken cakes, taarten, koeken en zelfgemaakte kaarten op Palmzondag en een
bridgedrive (eventueel online).

St. Lucasparochie: omgaan met verlies
Hoe help je anderen tijdens de pandemie
om goed om te gaan met een verlies,
bijvoorbeeld door ziekte, door een
echtscheiding of door de dood? Je kunt
bellen met een lid van het pastoraal team.
Maar in Leusden heeft de parochie St.
Lucas ook een aantal toegankelijke boeken
en magazines daarover aangeschaft. Die
kan men voor drie weken op het
secretariaat lenen. De titels worden omschreven in het parochieblad en op de website.

Vastenactie: virtuele wandeltocht

Hoe kun je geld inzamelen als er zo weinig
mensen naar de kerk mogen komen?
Vastenactie bedacht een online alternatief.
Vanaf 17 februari startte de virtuele
wandeltocht ‘Wandel voor een ander’: van
Sierra Leone naar Zambia, dwars door
Afrika via onder andere Congo, Kameroen
en Burkina Faso, maar liefst 9.200
kilometer. Je kunt thuis ‘gewoon’ je
wandelingen maken – of fietstocht of
hardloopronde – en meldt vervolgens op
de actiewebsite hoeveel kilometer er is
afgelegd. Deze kilometers worden toegevoegd aan de reis en zo leggen de deelnemers
samen de duizenden kilometers in ruim zes weken af. Zij ontvangen tussentijds
regelmatig updates over de landen en plaatsen waar de tocht langskomt en over de
ervaringen van medewandelaars. De minimale deelnamekosten aan de wandeltocht zijn
€ 25. Men kan zichzelf laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen.

Klimaatalarm op 14 maart
Onder de naam ‘klimaatalarm’ wordt
zondag 14 maart actie gevoerd in
Nederland. Er worden die dag allerlei
activiteiten georganiseerd. De datum, vlak
voor de Tweede Kamerverkiezingen, is
strategisch gekozen om politieke partijen
aan te sporen tot verantwoord beleid met
betrekking tot de aarde en het klimaat.
Bovendien worden mensen aangezet tot
bewuste, duurzame keuzes in hun
leefwijze.

Lees meer

Interessant boek over de bijstand
In 1965 werd de Algemene Bijstandswet
ingevoerd. In Streng maar onrechtvaardig
vragen bijstandsonderzoekers zich af hoe
rechtvaardig de bijstand ruim vijftig jaar
later is. Worden mensen in de bijstand
rechtvaardig behandeld? Ervaren zij de
bijstand nog steeds als een recht? Hoe
beleven zij de tegenprestatie en de
‘activering’? En hoe kijken uitvoerende
klantmanagers hier tegenaan? De titel
maakt al duidelijk dat het eindoordeel van
de samenstellers negatief is. De huidige
bijstand is streng, maar onrechtvaardig: 1.
de hoogte van de uitkering daalt en de
plichten nemen toe, terwijl de kans op werk
niet stijgt; 2. het maatwerk schiet tekort,
maar men wordt gemaand optimistisch te
blijven; 3. de inspraak van uitkeringsgerechtigden neemt af. De redactie doet zes
suggesties om de bijstand rechtvaardiger te maken. Aanbevolen! Zie ook de ‘Op Tocht’
van februari.

Geroepen en gedragen
Onder deze titel is onlangs ook de
gedrukte versie uitgekomen van het essay
dat het bisdom uitgeeft t.g.v. mijn afscheid.
Het gaat over diaconie en spiritualiteit. De
tekst heeft al veel mensen geïnspireerd en
aan het denken gezet. De brochure is
gratis verkrijgbaar bij de drie vicarissen
Woorts, Pauw en Cornelissen. En de
digitale versie is verkrijgbaar bij de Dienst
Communicatie van het bisdom via
redactie@aartsbisdom.nl.

Website

2021 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze e-mail omdat u bent aangemeld voor de Diaconale Nieuwsbrief van het Aartsbisdom
Utrecht. Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

Aartsbisdom Utrecht
Maliebaan 40
3581 CR Utrecht
www.aartsbisdom.nl

Aanmelden/uitschrijven voor deze nieuwsbrief of een wijziging doorgeven

