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-----

Lokale ‘Walks of Peace’
Een van de activiteiten die in de Vredesweek kunnen worden georganiseerd is
een lokale 'Walk of Peace'. Half augustus waren al 18 lokale
vredeswandelingen bekend. Ze worden gehouden van Leeuwarden tot
Middelburg. In de provincie Zuid-Holland vinden Walks of Peace plaats:
•
•
•
•

op zaterdag 16 september in Rotterdam langs de westelijke
brandgrens van het bombardement;
op zaterdag 23 september in Zoetermeer in teken van herdenking omgekomen vluchtelingen;
op zondag 24 september in Naaldwijk;
op zondag 24 september in Vlaardingen. Start: winkelcentrum Holierhoek. 13.00 uur.

-----

17 aanmeldingen voor Diaconieprijs
De verlenging van de inzendtermijn voor de Diaconieprijs Brood en Rozen heeft resultaat gehad. Uiteindelijk
zijn 17 projecten aangemeld, evenveel als in 2011 en 2013. De jury kan nu aan het werk. De prijs wordt
uitgereikt op 11 november.
-----

Vakantieproject Gouda
De PCI-Gouda en de plaatselijke Vincentiusvereniging hebben een gezamenlijk vakantieproject. Elk jaar
kunnen maximaal 10 gezinnen met kinderen, die moeten leven van een minimuminkomen en al minstens
drie jaar niet op vakantie zijn geweest, een weekje weg naar een stacaravan. De PCI zorgt voor de huur en,
zo nodig, een linnenpakket en huurfietsen. Ook wordt het vervoer naar en van het vakantiepark betaald en
ontvangt elk gezinslid 25 euro zakgeld. Dit jaar konden 9 gezinnen een weekje weg, in totaal 36 mensen.

-----

JobHulpmaatje Zoetermeer
Het Diaconaal Overleg Zoetermeerse Kerken en het Beraad van Kerken
starten dit najaar met JobHulpMaatje. Hiermee willen zij mensen die te maken
hebben met langdurige werkloosheid helpen in hun zoektocht naar werk. Zo
worden zij beter bemiddelbaar en vinden zij mogelijk (onbetaald) werk. Op 21
september en 26 oktober worden twee workshops georganiseerd voor mensen
die overwegen maatje te worden. JobHulpmaatje is een zusje van
SchuldHulpmaatje en werkt al enige jaren in Leiden.
-----

Beweging Sint Christoffel Duurzaamheid
De Sint Christoffelparochie wil beginnen met een parochiële duurzaamheidsbeweging om de boodschap van
de encycliek Laudato Si’ in praktijk te brengen. De start vindt plaats op 1 oktober met een viering in de
Caeciliakerk. Na de viering kunnen op de Duurzaamheidsmarkt adviezen op allerlei gebied worden
verkregen en ervaringen gedeeld. Denk bij voorbeeld aan:
•
•
•
•

gebruik van energie,
isoleren van een woning,
bewust boodschappen doen en consumeren en
klimaatneutraal reizen.

-----

Fietsmaatjes Teylingen viert eerste lustrum
Ruim 5 jaar geleden startte de PCI Warmond een nieuw initiatief.
Mensen die nog graag willen fietsen, maar dit zelfstandig niet meer
kunnen, wordt de gelegenheid geboden een fietstocht te maken op een
duo-fiets met elektrische trapondersteuning, samen met een vrijwilliger.
Al snel werd dit project verbreed naar de twee andere dorpskernen van
de gemeente Teylingen en ondergebracht in een zelfstandige stichting
Fietsmaatjes Teylingen. Die viert haar eerste lustrum op zaterdag 2
september in Warmond.
Fietsmaatjes Teylingen beschikt inmiddels over zes duo-fietsen. In 2016 maakten 200 gasten ongeveer
1.500 fietstochten. Dat werd mogelijk gemaakt door 78 vrijwilligers. Het Fietsmaatjesproject heeft navolging
gekregen in zeven andere gemeenten.
-----

Eigen doelen Vastenactie
Nog tot 1 oktober kunnen MOV-groepen een eigen doel indienen voor de Vastenactiecampagne 2018. Houd
er wel rekening mee, dat een van de voorwaarden is, dat je meedoet aan een verplichte workshop ‘Eigen
Doelen’. Die staan al gepland voor zaterdag 26 augustus of zaterdag 2 september. Haast je dus, als je een
eigen doel wilt indienen.

-----

Augustinusproject
Persoonlijke relaties zijn een drijvende kracht achter veel inzet voor projecten
in de derde wereld. Naast alle landelijke acties heeft de Sint
Christoffelparochie (van Nieuwerkerk tot Rotterdam-Oost) zich afgelopen
seizoen ook ingezet voor het zogeheten Augustinusproject.
Veel zusters Augustinessen van Heemstede hebben vroeger als verpleegster
in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam gewerkt. Moeder-overste Agneta
gaf in 1949 de aanzet tot de stichting van een klooster met medische kliniek in
Ketapang (West-Kalimantan). De kliniek groeide uit tot een goed ziekenhuis en
er werden meer klinieken gebouwd in het binnenland. Een neef van haar woont in Nieuwerkerk. Samen met
zijn vrouw heeft hij de laatste jaren een aantal van deze klinieken bezocht. In alle zes parochiekerken heeft
hij een presentatie gegeven en is er gecollecteerd. Zo is er ruim 1.700 euro bijeengebracht voor de aanschaf
van medische apparatuur voor een kliniek in Tanjung in Kalimantan.
-----

Ontmoetingsdag Missio
Op zaterdagochtend 30 september organiseert Missio haar jaarlijkse Ontmoetingsdag (pdf) als start van de
Wereldmissiemaand. Vincent Goumy, vicaris voor missiezaken van het bisdom Roermond, houdt een
inleiding over Burkina Faso. Missio steunt tijdens Wereldmissiemaand drie projecten in dit land.
Locatie: Bonifaciushuis, Nieuwe Gracht 61 in Utrecht
Tijd: 10.30 uur
Aanmelden vóór 18 september
E: missio@missio.nl
-----

Startdag Vastenactie
De jaarlijkse startdag van de Vastenactie wordt gehouden op zaterdag 25 november. Het landelijke
Vastenactieproject van 2018 steunt het HiD-programma (Households in Distress) in de regio Mbala in
Zambia. Dat wil 300 alleenstaande ouders, die hiv-positief zijn en een laag inkomen hebben, helpen om in
hun levensonderhoud te voorzien via het opzetten van een eigen onderneming of landbouwbedrijf. Zo
kunnen zij goed voor hun gezin zorgen.
Locatie: Congres- en vergadercentrum Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda
Tijd: 10.30 tot 16.00 uur
-----

Samen tegen opgroeien kinderen in armoede
Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, het Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting
Jarige Job hebben de handen ineengeslagen. Samen willen ze nog meer kinderen bereiken. Je kan nu via
één loket een aanvraag indienen. Het gaat om een breed aanbod aan voorzieningen in natura op het gebied
van educatie, sport, cultuur, verjaardag en recreatie.
I: www.kansenvoorallekinderen.nl

-----

Aantal kinderen in bijstand gegroeid.
Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is vorig jaar gegroeid met 2,1 procent. Eind 2016 woonden 230.000
kinderen in een bijstandsgezin. Meer dan twee derde had een migratieachtergrond. De stijging kwam vooral
door een instroom van kinderen uit Syrië en Eritrea. Alle andere bevolkingsgroepen lieten een lichte daling
zien. Het aantal minderjarige kinderen in gezinnen die drie jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen,
nam in 2016 toe met 4.400 tot ruim 114.000 kinderen. Dat is de helft van alle kinderen in bijstandsgezinnen.
De gemeente Rotterdam had met 17 procent het hoogste percentage kinderen in een bijstandsfamilie.
Rotterdam werd gevolgd door Heerlen (14,5 procent), Groningen (13,8 procent) en Amsterdam (13,5
procent). Ook Vlaardingen (12,4 procent), Den Haag (12,2 procent), Schiedam (11,4 procent) en Delft (11
procent) scoorden hoog. Maar er waren ook gemeentes met minder dan 3 procent.
-----

Agenda
Dinsdag 26 september 2017
Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Dinsdag 10 oktober 2017
Start cursus ‘Het handwerk van de PCI’
Locatie: parochiezaal De Emmaüsgangers, Reyerdijk 67, Rotterdam
Tijd: 19.30-22.00 uur
Zondag 29 oktober 2017
Ontmoetingsbijeenkomst ‘M25 goes Dordrecht’
Locatie: Antoniuskerk, Burg. De Raadtsingel 45, Dordrecht
Tijd: 14.00-18.00 uur
Maandag 30 oktober 2017
Vicariaatsbijeenkomst PCI-besturen Rotterdam
Locatie: Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft
Tijd: 20.00-22.00 uur
Dinsdag 31 oktober 2017
Vicariaatsbijeenkomst PCI-besturen Den Haag
Locatie: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden
Tijd: 20.00-22.00 uur
Zaterdag 11 november 2017
Uitreiking Diaconieprijs Brood en Rozen
Locatie: Caeciliakerk, Zocherstraat 88, Rotterdam
Tijd: 10.00-13.00 uur

