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Nieuwsbrief nr. 9, maart 2022
Beste abonnees op de Diaconale Nieuwsbrief,

Hierbij ontvangt u een nieuwe Diaconale Nieuwsbrief, met daarin onder meer aandacht
voor een mantelzorgviering in de Oude IJsselstreek, een themabijeenkomst over
vakbondspioniers Alphons Ariëns en Herman Bode en het initiatief ‘Come & Eat’ in
Utrecht waarbij deelnemers enkele vluchtelingen ontvangen voor een etentje thuis.
Uiteraard bevat deze Nieuwsbrief nog veel meer voorbeelden uit de vele activiteiten en
initiatieven op diaconaal terrein die binnen het Aartsbisdom Utrecht worden ontplooid.
‘Last but not least’ is de oproep van de Nederlandse bisdommen aan de parochies om
zondag 6 maart te collecteren voor hulp aan Oekraïne. Veel inspiratie en leesplezier!

Oecumenisch initiatief in Amersfoort:
oliebollen voor dak- en thuislozen
Oudjaarsmorgen werden 250 oliebollen
uitgedeeld aan dak- en thuislozen in
Amersfoort. Er was veel belangstelling
voor, in het eerste uur werden er al meer
dan honderd uitgedeeld. De oliebollen
waren gebakken door mensen van de
Fonteinkerk, de opbrengst van hun actie
ging naar een goed doel. De caritas financierde deze actie. “Zo helpen we elkaar. We
wensen iedereen een goed begin van 2022,” aldus de parochie OLV van Amersfoort.

Bisdomblad: menselijke maatvoering
in gemeente Enschede
Bij de belastingdienst en
uitvoeringsorganisaties ontbrak het aan de
menselijke maat, zoals bleek uit de
toeslagenaffaire. Maar ook op gemeentelijk
niveau lopen burgers tegen zulke
problemen aan, merkte het Diaconaal
Platform Enschede. Inmiddels heeft de gemeente Enschede een externe commissie
onderzoek laten doen naar de menselijke maatvoering. Het bisdomblad ‘Op Tocht’ doet
verslag van de uitkomsten en sprak met Honoré de Beer van de PCI in Enschede.

Lees het artikel

De Meern: tieners bezoeken leeftijdgenoten in opvanghuis
Een deel van de tienergroep van de parochie Licht van
Christus (Vleuten-De Meern-Haarzuilens-Leidsche Rijn)
bezocht samen met Sant’Egidio op Tweede Kerstdag het
opvanghuis voor jonge vluchtelingen en asielzoekers in De
Meern. Vanwege de coronamaatregelen vond de ontmoeting
plaats in de tuin. De tieners hadden ter voorbereiding cupcakes
gebakken, pyjama’s en sloffen ingepakt, armbandjes gemaakt en twee grote
kerstkaarten gekleurd en beschreven met enkele groeten in de moedertalen van de
jongeren in het opvanghuis.

Apeldoorn en Deventer geven
warmte
‘Apeldoorn geeft warmte’ is een actie
vanuit de Apeldoornse kerken, het Leger
des Heils en de Eyup Sultan moskee om
mensen in de gemeente Apeldoorn met de
laagste inkomens te helpen. Door de hoge
energieprijzen en inflatie komen veel
mensen namelijk flink in de problemen. In
Deventer hebben Kruispunt Diaconaal
Deventer en het Meester Geertshuis de
actie ‘Deventer geeft warmte’
georganiseerd, waaraan ook de caritas van
de H. Lebuinusparochie deelnam. Beide
acties liepen tot 14 februari.

Diakenwijding Antoon van Gaans en
Richard Meijer
Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht,
zal op zaterdag 7 mei Antoon van Gaans
en Richard Meijer tot diaken wijden. De
plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in
de Sint Catharinakathedraal te Utrecht
(Lange Nieuwstraat 36). De
wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden
conform de dan geldende
coronamaatregelen. Deze wijding zou oorspronkelijk op 15 januari plaatsvinden, maar
werd vanwege de coronaviruspandemie uitgesteld. (Foto: Antoon van Gaans en Richard
Meijer samen met mgr. Hoogenboom b.g.v. hun aanstelling tot acoliet)

Lees meer

Mantelzorgviering in de Oude
IJsselstreek
In de kerk van Varsseveld was op 13
februari een oecumenische viering rond
mantelzorg met als thema: ‘Niet alleen’.
Leden van de Raad van Kerken Oude
IJsselstreek werkten eraan mee. Pastoor
Pauw (parochie Maria Laetitia) verzorgde
de predicatie rond het verhaal van de
genezing van de vrouw (Lc. 8,43-48) die door het aanraken van de zoom van het kleed
van Jezus uit haar isolement kon treden. Een inspirerend verhaal om te blijven zoeken
naar mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Er was eveneens een
getuigenis over wat het betekent om mantelzorger te zijn. Na afloop werden rozen
uitgedeeld, ook om bij mensen thuis te brengen.

Alphons Ariëns en Herman Bode:
Twentse vakbondspioniers
CNV en FNV werken samen in de
organisatie St. Vrienden van de Historie
van de Vakbeweging. De werkgroep
Twente organiseert themabijeenkomsten
over de geschiedenis in dit gebied. Op 24
maart is dat een bijeenkomst over
vakbondspioniers Alphons Ariëns en
Herman Bode. Ariëns was de oprichter van
de eerste r.k. Twentsche
Fabrieksarbeidersbond en Herman Bode
werd wel de laatste arbeider in de FNV-top
genoemd. De bijeenkomst is van 17.30 tot
20.30 uur in ’t Berflo, Apolloplein 1 te
Hengelo. Sprekers zijn Jan Hinke (secretaris Ariënscomité) en Eef van Vilsteren,
medeauteur van het boek ‘Herman Bode Vakbondsman’. Aanmelden (ook voor nietleden) kan vóór 16 maart via: fam-boer@home.nl.

Meer informatie

Vormelingen maken kennis met M25
en komen in actie
In februari kwamen de jongeren die
onlangs hun Vormsel hebben gedaan in de
parochies Heilige Geest, HH. Jacobus en
Johannes en De Goede Herder samen om
te evalueren en te kijken naar de toekomst
van hun gelovig leven. De jongeren
hebben kennis gemaakt met M25 en
hebben hun winterjas met een prachtige

zelfgemaakte kaart opgehangen in de stad Delden en bij de Thabor
geloofsgemeenschap in de Hasseler Esch, Hengelo, voor hun medemensen die het niet
zo goed hebben in het leven. Daarbij hebben de eerste tien jongeren zich aangemeld
om in de toekomst mee te gaan doen met dit warmhartig diaconale M25 project.

‘Come & Eat’ in Utrecht: etentje met
vluchtelingen bij je thuis
Het parochieblad ‘Drieluik’ van de parochie
Licht van Christus (Vleuten-De MeernHaarzuilens-Leidsche Rijn) heeft aandacht
voor ‘Come & Eat’. In Utrecht worden
komend half jaar zo’n 350 vluchtelingen uit
diverse landen opgevangen. Om hen een
zorgeloze avond te bieden en in een huiselijke sfeer Utrechters te ontmoeten,
organiseert Eet Mee ‘Come & Eat’. Deelnemers ontvangen enkele vluchtelingen voor
een etentje thuis. Tijdens de vorige noodopvang in Utrecht heeft Eet Mee ruim 1.600
keer een vluchteling gematcht met mensen uit de regio. Daaruit ontstonden vaak
blijvende vriendschappen.

Lees meer op blz. 18 van het parochieblad

Video: diaken Jouke Schat actief voor Voedselbanken Nederland

Jouke Schat is bestuurslid van
Voedselbanken Nederland en diaken van
het Aartsbisdom Utrecht. In een video op
katholiekleven.nl vertelt hij bij het
distributiecentrum van de Voedselbank in
Utrecht dat 172 Voedselbanken met
13.000 vrijwilligers in Nederland ongeveer
150.000 mensen helpen.

Bekijk hier de video

Soberheidsmaaltijd in Heilige Geest
parochie
Het pastoraal team van de Heilige Geest
parochie nodigt parochianen en
belangstellenden uit voor een
Soberheidsmaaltijd in de Vastenperiode.
De leden van het pastorale team bereiden de maaltijd, bestaande uit linzensoep met
Turks brood (kosten € 10). De maaltijd is op 23 maart van 17-18.15 uur in de Stefanshof
in Borne. “Samen eten geeft altijd iets extra’s, ook al kan dit niet met zijn allen aan één
tafel. U kunt thuis meedoen, allen dezelfde maaltijd, op hetzelfde tijdstip. Via de
Facebookpagina van RK Twente Zuid bent u dan met iedereen verbonden,” aldus de
parochie. De opbrengst gaat naar het Vastenactieproject 2022.

Werving kandidaten studiejaar 20222023 Ariënsinstituut
Het Ariënsinstituut, opleidingscentrum van
het Aartsbisdom Utrecht voor priesters,
diakens, catecheten en diaconaal
assistenten, wil in september starten met
een nieuw eerste jaar. Daarom wordt aan
de leden van de pastorale teams opnieuw
gevraagd om binnen hun parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten. Lees
meer in de Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut.

H. Pancratiusparochie zamelt jaar
rond voedsel in
De Heilige Pancratiusparochie startte in
oktober 2021 in het kader van
Wereldarmoededag met het inzamelen van
houdbare levensmiddelen voor mensen die
in armoede leven. Hiervoor staat onder
meer een krat of een mand in alle kerken.
“Deze inzameling geldt NIET alleen voor
Kerstmis of Pasen zoals sommigen denken. Er wordt het gehele jaar door ingezameld
omdat we nu eenmaal alle dagen moeten eten en niet iedereen aan het eind van de
maand voldoende geld heeft om boodschappen te kopen,” zo benadrukt pastoraal
werkster Jacqueline Meupelenberg. Inmiddels reed al twee keer een volle auto met
levensmiddelen naar de Voedselbank.

Eetcafé in Leersum is weer geopend
Elke derde woensdag van de maand wordt
een lekkere warme maaltijd verzorgd door
vrijwilligers van drie Leersumse kerken
m.m.v. slagerij Van Dijk. De maaltijd begint om 18.00 uur en is bedoeld voor inwoners
uit Leersum en Amerongen (parochie Sint Maarten) die graag eens samen met anderen
eten in plaats van alleen. Voor maar € 5 per persoon wordt een lekkere
driegangenmaaltijd geserveerd met drankje, koffie/thee. De eerstvolgende gezamenlijke
maaltijd is woensdag 16 maart a.s. in de Johanneskerk, Lomboklaan 9.

Groen geloven: avond met Marjan
Bosch
De Utrechtse St. Martinusparochie nodigt
mensen uit voor een inspirerende
werkavond met creatief en praktisch
theoloog Marjan Bosch: ‘40 groene
stappen naar duurzamer leven’. Deze
bijeenkomst is op 30 maart om 19.30 uur in
de Tuindorpkerk (Prof. Suringarlaan 1,
Utrecht). Uitgangspunt is de vraag: hoe
doe je dat, groener, duurzamer leven?
Tijdens deze avond gaan de aanwezigen op reis langs bezinning en avontuur, over
ongebaande paden en ontdekken hun verbondenheid met de aarde. In het tweede deel
van de avond worden ze uitgenodigd na te denken over praktische stappen richting
groener leven. Toegang alleen na reserveren via www.tuindorpkerk.nl.

Ariënslezing op 22 april in Nijmegen
De Ariëns Lezing 2022 wordt op 22 april
georganiseerd door het Ariëns Comité en
het Katholiek Documentatie Centrum
(KDC) te Nijmegen. Deze studiemiddag is
ditmaal op de plaats waar het omvangrijke
Ariëns-archief zich bevindt en is online te
volgen via Zoom. Dr. Chris Dols, historicus
en erfgoedspecialist, spreekt over de grote
invloed die Ariëns had op de katholieke
drankbestrijding in Nederland. Daarbij
schenkt hij op basis van dwarsverbanden
tussen de Engelse casus van kardinaal
Henry Manning en zijn League of the
Cross en de Nederlandse casus van
Ariëns en zijn Kruisverbond aandacht aan
de internationale dimensies.

Meer informatie en opgave

Wandel voor een ander met
Vastenactie
Altijd al eens door de oerwouden van
Panama willen wandelen? De gevaarlijkste
weg ter wereld willen ervaren in Bolivia?
Willen kennismaken met de Inca’s en hun
cultuur? Op 2 maart startte de virtuele
Vastenactie-wandeltocht ‘Wandel voor een
ander’, waarbij de deelnemers in zes
weken door Latijns-Amerika lopen.
Vastenactie steunt jaarlijks 60
kleinschalige ontwikkelingsprojecten, met
deze tocht wordt geld ingezameld voor
mensen in Guatemala en Brazilië, die bedreigd worden in hun landrechten. (Afbeelding:
© Vastenactie)

Meer informatie en aanmelden

R.-K. Kerk collecteert zondag 6 maart
voor hulp aan Oekraïne
De Nederlandse bisdommen vragen de
parochies om zondag 6 maart te
collecteren voor hulp aan Oekraïne. De
bisschoppen brengen hiervoor in deze
Vastentijd allereerst de Bisschoppelijke
Vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van
den Hout, bisschop-referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “Laten we ons
gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift.”

Lees meer

Website
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