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Van de redactie
Met het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus barmhartigheid
weer in het midden van de aandacht geplaats. Zowel de lichamelijke werken van
barmhartigheid als de geestelijke werken van barmhartigheid krijgen volop de
aandacht. Vaak brengt paus Franciscus op vrijdagen een bezoek aan mensen die
hem hebben uitgenodigd voor een diaconaal werkbezoek: zieken, armen,
vluchtelingen.
De opdracht om om te zien naar de naaste is wezenlijk. Jezus zelf vertelt de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waarin Hij laat zien wie de naaste is.
En Hij zelf werd de naaste van ons mensen.
In dit magazine leest u meer over die opdracht om de naaste nabij te zijn. In
elke tijd opnieuw moeten de diaconie en caritas vorm krijgen. Het ABC in dit
magazine beschrijft enkele belangrijke termen, vertelt over diaconale heiligen
en geeft praktische tips voor caritassen zonder geld.
De afgelopen jaren werkten Martijn Kurstjens en Marc de Koning aan twee
diaconale projecten in het bisdom. Deze projecten lopen deze zomer af. Dit
magazine laat zien wat de uitdagingen en de vruchten van deze projecten waren.
In het geval van het project ‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie’ gaat het
letterlijk om de opbrengst van het land. Maar ook om de vriendschappen die
ontstaan als je met elkaar een moestuin start. En het gaat over hoe je kunt geven
van wat je zelf ontvangen hebt, want de werkers in de moestuin staan een deel
van de opbrengst af aan de Voedselbank Breda.
Vaak wordt het niet nodig gevonden veel ruchtbaarheid te geven aan hulpverlening vanuit de Kerk. Maar als diaconie helemaal niet in beeld komt, wordt
het lastiger om vrijwilligers te vinden en wordt het ook lastiger voor mensen met
een hulpvraag om de parochie te vinden. Bovendien blijft dan een belangrijk
onderdeel van het christelijk leven onderbelicht. Het project ‘Parochies aan de
slag voor kwetsbaren’ ontwikkelde daarom de cursus diaconale journalistiek.
Deelnemers aan deze cursus vertellen in dit magazine over de inspiratie die ze
daarvan kregen.

hedendaagse herbestemmingen en planmatig
onderhoud van historisch erfgoed. Met liefde
voor het vak en kennis van de nieuwste technieken
werken wij dagelijks aan een grote variëteit van
historische gebouwen. VOOR DE TOEKOMST
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(Foto: R. Mangold)

GELOOFWAARDIGE
DIACONIE

(Foto: Daphne van Roosendaal)

Vraag een vrijwilliger waarom hij of
zij zich inzet, en je krijgt als antwoord:
“dat dóe je gewoon”. Handen uit de
mouwen, want er is nood aan de
man. Als je eerst een plan gaat
schrijven over hoe je iemand die
verdrinkt moet redden, is het
slachtoffer al verdronken voordat je
ook maar één letter op papier hebt.
Mensen die zich hard maken voor
kwetsbaren in de samenleving,
hebben daarom ook niet de neiging
om zich te wentelen in papierwerk
om de noden in de samenleving te
bestrijden. Zij zien de nood, voelen
zich betrokken en komen in actie.
Te hulp schieten
Vaak doorlopen zij onbewust
dezelfde drie stappen als de ‘Barmhartige Samaritaan’ uit het Lucasevangelie (Lucas 10, 25-37). Deze zag
een gewonde man liggen, kreeg medelijden en schoot te hulp. Bij een
urgente situatie kunnen we ons dat
gemakkelijk voorstellen. Zelfs bij het
opstellen van een diaconaal plan herkennen we dezelfde stappen. Daarin
wordt duidelijk hoe de hulpbehoe-
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venden in beeld komen, welke hulp
en hoe deze geboden kan worden en
welke hulpacties concreet worden.

Wie helpt?
Maar de parabel van de Barmhartige
Samaritaan bevat nog een les. Een
les die meer ingaat op het aspect van
geloof bij diaconie. Deze wordt
duidelijk in de context. Het is
namelijk een wetgeleerde die Jezus
op de proef stelt, voordat Jezus de
bekende parabel vertelt. Via een
omweg komt het aan op de vraag
‘wie de naaste eigenlijk is’. Dan vertelt
Jezus over een man die wordt
overvallen door rovers. Verschillende
passanten willen hun handen niet
vuil maken aan de gewonde man.
Uitgerekend een Samaritaan komt te
hulp. Samaritanen werden in die tijd
gezien als uitschot, als mensen die
lijnrecht tegenover wetgeleerden
stonden.
En dát maakt het confronterend voor
de wetgeleerde, want nu is hij er
ineens persoonlijk bij betrokken.
Jezus leert hier een les die vandaag

de dag nog steeds geldt. Je komt
gemakkelijk op voor iemand uit je
vertrouwde omgeving. Als een
familielid belt met een hulpvraag,
zeg je eerder ‘ja’, dan bij een
overbuurman die je minder graag
mag. De stappen ‘zien’, ‘bewogen
worden’ en ‘in actie komen’ zijn
medemenselijk. Die doorloop je al
gauw. Je hoeft er ook geen christen
voor te zijn. Je hulp gaat pas verschil
maken als je je ego aan de kant zet.
Wanneer je jezelf opoffert, wordt je
hulp inspirerend.
Franciscus
Een duidelijk voorbeeld hiervan is
het leven van de heilige Franciscus
van Assisi (1181-1226). Hij was van
rijke komaf en een levensgenieter.
Toen hij als jongvolwassene een
periode ernstig ziek was, werd hij
gevoelig voor het leed van de
melaatsen. Volgens eigen zeggen
bracht God hem tussen deze zieke
en verbannen mensen. Franciscus
bekeerde zich van zijn eigen luxe
maar lege bestaan en leidde daarna
een leven van armoede, gebed en

dienstbaarheid aan de armen. Kijken we met de ogen van de Barmhartige Samaritaan naar Franciscus,
dan herkennen we de stappen: dat
de armen hem opvielen, dat hij bewogen raakte door het leed en bijzonder toegewijd in actie kwam. Hij
zette zichzelf volledig aan de kant. Hij
wilde ‘armer dan de armsten’ zijn.
Dit zien we ook bij Moeder Teresa
van Calcutta (1910-1997). Haar hulp
aan de allerarmsten was zonder
aanzien des persoons. Dat maakt
diaconie anders dan goede doelen
steunen. Moeder Teresa bood geen
hulp vanwege de aandacht die het
opleverde voor haarzelf, maar om
haar liefde voor de kwetsbaren,
ofwel ‘dezer geringsten van mijn
broeders’ (Matteüs 25, 40). Er zijn
veel foto’s van haar waarop dat
zichtbaar is.
“Gebaren van belangeloze gave,
zoals die van de Barmhartige
Samaritaan, zijn de meest
geloofwaardige weg van
evangelisatie.”

Voor niets
In zijn boodschap bij gelegenheid
van de 27e Wereldziekendag op 11
februari 2019, benadrukt paus
Franciscus de uitspraak van Jezus:
“Voor niets hebt gij ontvangen, voor
niets moet gij geven” (Matteüs 10, 8).
Deze woorden sprak Jezus, toen Hij
de apostelen uitzond om het evangelie te verspreiden, en zijn Rijk uit te
breiden door gebaren van belangeloze liefde.
De Werelddag voor zieken werd dit
jaar gevierd in Calcutta. “De Kerk,” zo
licht de paus toe, “die Moeder is van
al haar kinderen en vooral de zieken,
wil eraan herinneren dat gebaren
van belangeloze gave, zoals die van
de Barmhartige Samaritaan, de
meest geloofwaardige weg van
evangelisatie zijn.”
Eenvoudig
De paus wijst op zowel professionaliteit als tederheid bij de zorg voor
zieken. “Er is behoefte aan directe en
eenvoudige gebaren zoals een liefkozing, waardoor men de ander laat

voelen dat hij ‘bemind’ is.”
Dichtbij beginnen
Bij de motivatie “vrijwilligerswerk, dat
dóe je gewoon” lijkt het op het eerste
gezicht misschien alsof er niet wordt
nagedacht over waarom diegene het
werk doet. Als we ons echter
realiseren dat het een cultureel
antwoord is, en de uitspraak in feite
betekent “we behoren elkaar te
helpen, zonder aanzien des
persoons”, dan staat zo’n uitleg in
verband met -vaak onuitgesprokennormen en waarden. Met hetzelfde
gemak waarmee ‘dat doe je gewoon’
wordt uitgesproken, helpt een
vrijwilliger waar hij of zij kan. Je kunt
als christen de roeping ervaren een
leven te leiden zoals dat van de
heilige Franciscus of Moeder Teresa.
Maar je kunt ook meteen dichtbij
beginnen met ‘eenvoudige gebaren
van naastenliefde’ waarover paus
Franciscus spreekt. Zelfgave maakt
de diaconie geloofwaardig.

Marc de Koning
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ABC VAN DIACONIE EN
CARITAS

Armoede. Armoede is volgens de
definitie van de Verenigde Naties het
niet kunnen voorzien in de primaire
levensbehoeften die noodzakelijk zijn
om een menswaardig bestaan te
kunnen leiden. Primaire levensbehoeften zijn schoon en drinkbaar
water, voedsel, kleding, huisvesting
en gezondheidszorg. In de visie van
de Kerk gaat het om meer. De Kerk
denkt ook aan mensen die de zin van
hun leven niet meer zien, verslaafd
zijn aan drugs, eenzaam zijn en door
anderen in de steek gelaten. Volgens
de leer van de Kerk moeten allen in
staat zij mee te doen aan het maatschappelijk leven en daarin niet
belemmerd zijn.
Broederlijkheid. In Jezus Christus
zijn alle gedoopten broeders en
zusters. Christenen zijn op grond
daarvan solidair met elkaar. In de
Handelingen der Apostelen staat
over de christelijke broederlijkheid:
“De menige die het geloof had aangenomen was één van hart en één
van ziel en er was niemand die iets
van zijn bezittingen zijn eigendom
noemde, integendeel zij bezaten alles
gemeenschappelijk” (Handelingen 4,
32). Deze solidariteit strekt zich uit
tot alle mensen die op aarde leven.
Caritas. Caritas is de christelijke
deugd van de naastenliefde. Binnen
de parochie is veelal een Parochiële
Caritasinstelling actief. Deze instelling
geeft aandacht aan de materiële en
geestelijke noden van mensen,
dichtbij of veraf. Elke eerste zondag
van de maand is hiervoor een
speciale collecte, de Caritascollecte.
Diaconie. Jezus zegt: “Alles wat gij
voor één van deze minste broeders
van Mij hebt gedaan, hebt ge voor
Mij gedaan” (Matteüs. 25, 40).
Diaconie betekent letterlijk dienst.
Jezus Christus is de dienstknecht bij
uitstek. We volgen Hem als we God
dienen en de naaste. Diaconale
werkgroepen doen dat heel concreet
door eenzamen, zieken of vluchtelingen te bezoeken. En ze roepen op
tot aandacht voor problemen die er
in de wereld zijn, zoals de uitdagingen die de klimaatverandering ons
stelt of de zorg voor vluchtelingen.
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(Foto: R. Mangold)
(Foto: Daphne van Roosendaal)

Franciscus. De huidige paus heeft
zich vernoemd naar de heilige
Franciscus van Assisi, die bekend is
vanwege zijn keuze voor de armoede
en zijn liefde voor de schepping. Paus
Franciscus laat zich door hem inspireren. Zijn historische betekenis ligt
in de daden waarmee en woorden
waardoor hij de liefde van Jezus
Christus voor de verlatenen zichtbaar
maakt. We denken dan aan zijn bezoek aan Lampedusa en zijn onvermoeide inzet voor de rechten van
vluchtelingen en hun gezinnen. Hij
spoort de christenen aan om naar de
randen van de samenleving te gaan.
Gaudium et spes. In deze constitutie
spreekt het Tweede Vaticaanse
Concilie (1962-1965) over de plaats
van de Kerk in de moderne wereld.
In deze constitutie zoekt de Kerk de
dialoog met de samenleving. Het is
de roeping van de Kerk om de
sociale, politieke en culturele werkelijkheid te onderzoeken in het licht
van het evangelie en de menselijke
ervaring, en hierin met behulp van
de sociale wetenschappen de
tekenen van de tijd te onderscheiden.
In het onderricht van dit document
staat de waardigheid van de
menselijke persoon centraal.
Laudato si’. Dit zijn de beginwoorden van het zonnelied van Franciscus
van Assisi en de openingswoorden
van de encycliek die paus Franciscus
op 18 juni 2015 publiceerde. De
encycliek gaat over de zorg voor ons
gemeenschappelijk huis, de aarde. In
verschillende pauselijke boodschappen, te beginnen met Paulus VI,
hebben pausen zich geuit over de
ecologische problematiek. Laudato si’
is wel de eerste encycliek die gewijd
is aan het milieu.

beminnen en de naaste als zichzelf.
De liefde is het centrale gebod van
het christelijk geloof. De maat van
deze liefde is Christus zelf. Hij vraagt
van ons zelfs onze vijanden te beminnen, de naaste te worden van degene
die het verst van ons afstaat en om
de armen lief te hebben zoals Hij.
Periferie. De periferie is geografisch
gesproken een randgebied van een
stad of een streek. Paus Franciscus
gebruikt dit begrip om de rafelranden van de maatschappij aan te
duiden. In zijn visie is iedere christen
geroepen een missionaris te zijn
door de barmhartige liefde van
Christus bij iedereen te brengen,
vooral bij degene in de periferie van
onze samenleving.
Sociale leer van de Kerk. De Kerk
biedt niet alleen hulp in concrete
situaties, maar heeft ook een
samenhangende visie op het
maatschappelijk en politieke leven.
Dit is de sociale leer van de Kerk.
In de sociale leer reikt de Kerk
beginselen aan tot bezinning, geeft
criteria aan voor een juist oordeel,
en richtlijnen voor het handelen.
Hoe meer de gelovigen zich door
de sociale leer laten leiden, hoe
geloofwaardiger de Kerk voor
andersdenkenden wordt. In de
sociale leer richt de Kerk zich tot
alle mensen van goede wil.

Missie. De Kerk heeft van Jezus
Christus de opdracht gekregen om
de blijde boodschap te verspreiden.
De Kerk getuigt door woord en daad
van de liefde van God. Daarom zet de
Kerk in missiegebieden zich ook vaak
in voor het onderwijs, het maatschappelijk werk en de gezondheidszorg.

Vluchtelingen. Jaarlijks viert de Kerk
de Werelddag voor migranten en
vluchtelingen (voorheen in januari en
vanaf 2019 op de tweede zondag van
september). Bij deze gelegenheid
publiceert de paus een boodschap,
waarin hij aandacht vraagt voor hun
omstandigheden en ons oproept om
ons voor hen in te zetten. In 2015
schreven de Nederlandse bisschoppen de brief ‘Herbergzaam
Nederland’. Hierin vroegen de
bisschoppen aandacht voor de
opvang van vluchtelingen, dichtbij en
verder weg. Activiteiten in de
verschillende bisdommen werden als
‘best practices’ in kaart gebracht en
als boekje aangeboden aan de paus.

Naastenliefde. De christen is
geroepen de Heer onze God te

Hans de Jong
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T
zichtbaar maken van diaconie.” De
cursus Diaconale Journalistiek laat
dat volgens hem zien. Deze is
intussen op vier verschillende
plekken in het bisdom gehouden.
“Wie in een veilige setting kan leren,
maakt sneller de koppeling naar zijn
of haar eigen talenten. En dát draagt
bij aan oplossingen. Als mensen
beter in staat zijn om over diaconie
te vertellen, helpt dat uiteindelijk ook
de mensen om wie het gaat.”

(Foto: Daphne van Roosendaal)

TWEE DIACONALE PROJECTEN:

DOELEN EN LEERPUNTEN
Wanneer je een diaconaal project
start, is het doorgaans meteen
duidelijk waarom dit nodig is. Dat
geldt ook voor de twee diaconale
projecten die in de zomer van 2019
hun afronding vinden. Het gaat om
de projecten ‘Parochies aan de slag
voor kwetsbaren’ onder leiding van
Marc de Koning en ‘Nieuwe Diaconie
in de Nieuwe Parochie’ onder aanvoering van Martijn Kurstjens. In
2014 startten zij met een duidelijk
doel voor ogen. De projecten worden
nu afgerond. Kunnen we nu, vijf jaar
later, zeggen dat de doelen behaald
zijn?
‘Parochies aan de slag voor
kwetsbaren’
‘Parochies aan de slag voor
kwetsbaren’ heeft als doel ‘diaconie
en caritas meer zichtbaar te maken’.
Veranderende parochiestructuren
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geven aanleiding tot een samenhangende aanpak. Ook de toenemende noden in de maatschappij
dwingen parochies voortdurend na
te gaan hoe effectief zij hun diaconie
en caritas organiseren én communiceren. Soms weten diaconale
werkgroepen binnen een parochie
van elkaar nog niet waar zij mee
bezig zijn.

De insteek van het project was
daarom: ondersteuning bieden
aan samenwerkingsverbanden van
parochies door middel van communicatieve methodes. In de vijf jaar van
de projectperiode zijn alle samenwerkingsverbanden in het bisdom
bezocht. Zo hebben er onder de vlag
van het project verschillende activiteiten plaatsgevonden, waaronder
het houden van onderzoek, werkconferenties en communicatie-

workshops, het opstellen van
communicatieplannen, het opzetten
van twee websites en een diaconale
kennisbank, begeleiding van
diaconale werkgroepen en caritasbesturen, het opzetten van een
cursus Diaconale Journalistiek en
het houden van interviews met
vrijwilligers.

‘Nieuwe Diaconie in de Nieuwe
Parochie’
Met het project ‘Nieuwe Diaconie in
de Nieuwe Parochie’ wilde het
Bisdom Breda een nieuwe dynamiek
en een nieuwe diaconale betrokkenheid genereren. Theoloog en
pastoraal werker Martijn Kurstjens
leidde dit project, dat zich primair
richtte op de diaconie in de stad
Breda en in de omliggende
parochies. Een belangrijk projectdoel
was om mensen in Groot Breda aan
te sporen om zich in te zetten als
vrijwilliger.
Martijn heeft in zijn projectduur
verschillende activiteiten ontwikkeld:
van gezinsmiddagen met asielzoekers en 'Sternsingen' met
kinderen in een verzorgingstehuis
tot vormingsbijeenkomsten in de
jeugddetentie van Den Hey-Acker
en van een taxusinzameling tot het
opzetten van een moestuin voor

statushouders en kwetsbaren.
Het moestuinproject werpt intussen
letterlijk én duurzaam vruchten af,
die ook buiten Groot Breda worden
opgepikt. Zo deelt hij zijn kennis over
het opzetten van (deel)projecten
intussen met de Bernardusparochie
in Oudenbosch.
Het begin van het project bestond
uit het oriënteren op de stad Breda,
het leggen van contacten met
doelgroepen en organisaties en
het achterhalen van de behoeften.
Martijn: “Vanaf het begin was het
duidelijk dat we een bottom-up
structuur wilden hanteren. Dus niet
het bisdom of het project dat van
bovenaf alles organiseert, maar dat
er juist met de doelgroep samen
gekeken wordt hoe een activiteit
het beste kan worden opgestart”.

“Om vanuit de behoeften te kunnen
werken is het noodzakelijk om de
behoeften te kennen,” legt Martijn
uit. “Hiervoor werden in het eerste
jaar enkele activiteiten opgestart,
zoals gezinsmiddagen met de
asielzoekers, om vervolgens tijdens
die middagen in gesprek te raken
over hun wensen en behoeften.”

hadden aan een moestuin, waar ze
hun eigen groente en fruit konden
verbouwen. Dit hebben we uiteindelijk kunnen realiseren in de
IJpelaar. Momenteel zijn daar
ongeveer twaalf tot vijftien mensen
actief mee bezig.
Martijn ziet dat de doelstellingen van
zijn project grotendeels zijn behaald.
Er is een netwerk opgebouwd van
mensen en organisaties die zijn
aangehaakt. Maar hij zegt ook: “Het
opzetten van een vrijwilligersbestand
bleek niet realistisch. Het werven van
vrijwilligers bleek lastig. Ons idee in
het begin was dat een vrijwilliger zich
voor langere tijd zou committeren,
maar na een aantal activiteiten
realiseerden we ons dat we met een
nieuw type vrijwilliger te maken
hebben. De vrijwilligers die
meegewerkt hebben in het project
waren er vaak voor een beperkte tijd,
zes maanden. Na afloop van de
activiteiten of een actie gingen ze
weer iets anders doen.”

Het project ‘Nieuwe Diaconie in de
Nieuwe Parochie’ is financieel mede
mogelijk gemaakt door Kansfonds.

“Op deze manier ontwikkelen nieuwe
activiteiten en worden doelgroepen
heel serieus genomen,” benadrukt
Martijn. “Zo kwamen we op het
spoor, dat statushouders behoefte

Kan worden geconcludeerd dat de
doelstelling van het project gehaald
is? Marc meent van wel, maar er zijn
duidelijk leermomenten. Marc:
“Per samenwerkingsverband was er
binnen het project een half jaar
beschikbaar. Ik heb ervaren dat dit
eigenlijk te kort is om duurzaam een
kwaliteitsverbetering te bereiken. Je
kunt werken met impulsactiviteiten,
maar die zijn beperkt houdbaar. De
cursusvorm blijkt meer effectief op
langere termijn, zeker bij het beter

(Foto: R. Mangold)
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DIACONALE
HEILIGEN

(Foto: Johan Wouters)

In het katholieke geloof is er een
nauwe samenhang tussen de liefde
tot God en de naaste. “Hoe kan Gods
liefde in iemand blijven die meer dan
genoeg heeft om van te bestaan
maar zijn hart sluit voor een broeder
of zuster die hij gebrek ziet lijden,”
schrijft de apostel Johannes in zijn
eerste brief (1 Johannes 3,17).
Juist in de levens van de heiligen
zien we hoe deze samenhangen.
Het begint al in de jonge Kerk. Het
boek Handelingen vertelt dat, om de
apostelen te ontlasten, voor de zorg
van de armen zeven diakens worden
aangesteld. Een van deze diakens
was Stefanus, een Grieks-sprekende
christen. Dankzij God verrichtte hij
veel wonderen. Dit bracht hem in
conflict met Joden. Na een schijnproces stenigden en doodden ze
hem. Stefanus geldt als de eerste
martelaar van de Kerk. We vieren
zijn feest op 26 december.
In de oude Kerk vervulden diakens
een belangrijke taak. Zo leefde rond
250 in Rome de diaken Laurentius.
Hij had zowel de zorg voor kerkelijke
bezittingen als voor de armen. Rond
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258 waren er hevige kerkvervolgingen. Laurentius werd gevangen
genomen en keizer Valerianus vroeg
hem om de schatten van de Kerk
over te dragen. Laurentius kreeg drie
dagen de tijd. Laurentius verdeelde
het geld van de Kerk onder de armen
en verscheen op het afgesproken
moment met een grote groep armen,
lammen en blinden voor de keizer en
zei: “Dit zijn de schatten van de Kerk.”
De keizer ontstak in woede en liet
Laurentius op een rooster verbranden. Op een beeldende wijze vertelt
dit verhaal dat diaconie in het hart
van de Kerk staat.
We maken een sprong in de kerkgeschiedenis en ontmoeten rond 600
paus Gregorius I de Grote. Gregorius
de Grote hoort tot de grootste kerkleiders uit de geschiedenis. Hij kwam
uit een adellijke familie en was voordat hij voor een monastiek bestaan
koos stadsprefect. Na de dood van
zijn vader stichtte hij in zijn ouderlijk
huis, op de Coeliusheuvel een klooster volgens de Regel van Benedictus.
In 590 koos men deze monnik tot
paus. In die tijd heerste er in Rome
een grote hongersnood. Hij onttrok

grote sommen geld aan de schatkist
om de ergste nood te lenigen.

De meeste mensen zullen bij
Antonius van Padua niet allereerst
denken aan een diaconale heilige,
maar aan een predikant. Antonius
leefde van 1190 tot 1231. Hij behoorde tot de eerste volgelingen van
Franciscus. Hij ontving binnen de
franciscaner orde zijn priesterwijding
en ontwikkelde zich al snel tot een
beroemd predikant, ook omdat hij
voorleefde wat hij verkondigde. Hij
haalde vernietigend uit naar hen die
de armen onderdrukten. Hij keerde
zich vooral tegen de woeker. Dat
deed hij in een samenleving waar
door de opkomende geldeconomie
de tegenstellingen tussen rijken en
armen steeds groter werden.
Antonius had ook invloed op de
wetgever. Op 15 maart 1231 besliste
de magistraat van Padua dat een
schuldenaar niet meer gevangen
mocht worden gezet. Hij verwees in
de wetstekst uitdrukkelijk naar de
wens van Antonius.
Vincentius à Paulo is een diaconale
heilige bij uitstek. Hij leefde in

Frankrijk tijdens de zeventiende
eeuw. Hij ontving in 1600 de
priesterwijding en werd in 1612
pastoor in Clichy dat nu een onderdeel van de Parijse agglomeratie is.
Daar stichtte hij een vrouwenvereniging voor de zorg van armen en
zieken. In 1617 legde Vincentius de
gelofte af zich geheel aan de armen
te wijde. Hij preekte volksmissies,
zette zich in voor galeislaven en
verzamelde diocesane priesters om
zich heen. Hij stichtte de congregatie
van de lazaristen. Deze priesters op
hun beurt richtten op die plaatsen
waar ze preekten verenigingen op
om armen bij te staan. Vincentius
stierf in 1660. De naar hem genoemde Vincentius vereniging is nog
steeds actief. In zijn voetspoor
ontstonden veel congregaties die
werken in de lijn van zijn spiritualiteit.
De Beweging van Barmhartigheid is
nadrukkelijk op zijn ideeën
gebaseerd.
Ons bisdom kent ook een diaconale
heilige. Het gaat om Marie-Adolphine.
Marie-Adolphine werd als Kaatje
Dierkx in 1866 geboren in Ossendrecht. Toen ze achttien jaar oud

was, ging ze werken bij een welgestelde familie in Antwerpen. Daar
maakte ze kennis met de franciscanessen van Maria. Deze congregatie was in Frankrijk in 1877 gesticht
en zette zich in de Antwerpse
volkswijken in voor arbeidersvrouwen en meisjes. Nadat ze haar
zieke werkgeefster tot het einde van
haar leven had verzorgd, trad Kaatje
in 1893 bij deze congregatie in. In
1898 legde ze haar eeuwige geloften
af. In het Antwerpse klooster was
ze hoofd van de wasserij. Toen de
congregatie inging op het verzoek
van de hulpbisschop van Tai-yuanfoe in China om daar een nieuw
klooster te stichten en 200 wezen te
verzorgen, wees de congregatie
Marie-Adolphine aan om mee te
gaan. Ze wist dat ze het risico liep
daar te sterven. In China werkte
Marie-Adolphine in de keuken van
het weeshuis. Het leven was niet
eenvoudig. Er was in dit onmetelijke
land verzet tegen westerse
inmenging. Dit vormde de achtergrond van de bokseropstand.
Marie-Adolphine en haar medezusters werden slachtoffers van
deze boksers. Op 9 juli 1900 werden

(Foto: Bisdom Breda)

zij en tien andere missionarissen met
hun seminaristen vermoord. MarieAdoplphine en haar gezellen zijn in
1946 zalig en in 2000 heilig verklaard.
Zij gaf haar leven. De diaconale inzet
en het martelaarschap gaan vaak
nauw samen.
Hans de Jong
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CURSUS DIACONALE
JOURNALISTIEK GEEFT
HANDVATTEN EN INZICHTEN

Miriam van Esveld

Ronny Eimers

Voor de vierde maal vond onlangs
de cursus ‘Diaconale Journalistiek’
plaats. Na een reeks cursusavonden
in Hoeven, ‘s-Heerenhoek en
Oosterhout was in maart en april
2019 de Lievevrouweparochie in
Bergen op Zoom aan de beurt om
vrijwilligers die in de regio actief zijn
met caritas en diaconie een aantal
kneepjes op het gebied van
journalistiek bij te brengen.

Diaconale journalistiek?
Bij een enkele deelnemer roept
de naam ‘Diaconale Journalistiek’
vragen op. Bij een cursus journalistiek hebben mensen meteen
een beeld. Ook bij diaconale
activiteiten weten parochianen
doorgaans snel waar je het over
hebt, namelijk de zorg die de Kerk
heeft voor de kwetsbaren. Waarom
dan ‘diaconale journalistiek’? “Omdat
er op diaconaal vlak veel activiteiten
plaatsvinden die nieuwswaardig zijn,”
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Wim Brooijmans

legt de folder uit. Bij het lezen van de
cursusreader wordt snel duidelijk dat
de theorie van de cursus ook goed
bruikbaar is voor andere aspecten
van het parochieleven. Na het volgen
van de cursus zijn deelnemers beter
in staat om activiteiten van de
parochie of caritas aan te kondigen
en er verslag van te doen.
Inhoud van de cursus
De cursus is opgebouwd uit vier
avonden met vier verschillende
gastdocenten. Deze gastdocenten
zijn vakjournalisten die met hun
expertise inzicht geven in hoe je als
Kerk de kans kunt vergroten om in
de krant te komen met je diaconale
nieuws. Niet bij elke cursusreeks
wordt gebruik gemaakt van dezelfde
docenten. Parochies die de cursus
aanvragen, hebben zelf de
mogelijkheid om gastdocenten voor
te dragen. De onderwerpen volgen
wel een vaste formule: op de eerste

Hanna Lanser

Foto's: Daphne van Roosendaal

cursusavond staat het nieuwsbericht
centraal. Cursisten leren wat
belangrijk is aan de opbouw van een
nieuwsbericht en hoe zij dit het beste
kunnen aanleveren bij nieuwsredacties. Op de tweede avond komen
interviewtechnieken aan de orde. De
cursisten wordt geleerd wat belangrijk is in de voorbereiding, de uitvoering en de uitwerking van interviews. Op de derde avond gaat een
fotograaf in op nieuwsfoto’s, de
onderschriften en waar redacties
rekening mee dienen te houden in
het kader van privacy. Op de vierde
en laatste avond gaat het over
communicatie. Aan de hand van een
aantal principes uit het communicatieplan maken cursisten ter plekke
een logisch overzicht van hun
boodschap, hun doelgroepen en
communicatiemiddelen.
‘Een heel welkome cursus’
Miriam van Esveld uit Bergen op

Zoom volgde de cursus met belangstelling. Bij haar werk heeft zij veel
met teksten te maken. Zij schrijft
haar teksten vaak “vanuit gevoel”,
vertelt ze. “Op die manier lijkt het
me wel aardig denk ik dan. De
cursus geeft mij echter handvatten
en inzichten om het schrijven meer
professioneel aan te pakken, zowel
in de voorbereiding als bij het
schrijven zelf. Bovendien krijg je
veel praktische tips.”
“Voor mij was de cursus heel
welkom,” vertelt Ronny Eimers uit
Breda. “Ik heb er op een prettige
manier veel van geleerd en hoop
het in de toekomst toe te kunnen
passen.” Voor haar was de cursus
niet zo eenvoudig als ze aanvankelijk
dacht. “Maar de sfeer was goed en
de gastsprekers waren duidelijk. Het
was fijn om met gebed te beginnen.”
“De eerste avond vond ik enigszins

chaotisch en gehaast overkomen,”
merkt Wim Brooijmans uit Wouw op.
“Maar deze mening werd de
volgende drie sessies meer dan
gelogenstraft. De adviezen in het
kader van nieuwsgaring van Florence
Imandt, de aanwijzingen van Yvonne
Koopman voor interviewgesprekken,
de tips van Gert van der Ros om een
beeld te laten spreken, het schema
over de communicatiekanalen in de
parochie van Daphne van
Roosendaal, het zijn een paar
voorbeelden die ik meeneem. De
cursus is breder inzetbaar dan alleen
voor de diaconie. Zo heb ik er eerlijk
gezegd ook naar gekeken en ben ik
er ook mee omgegaan. Ik dank de
gastsprekers voor hun interessante
sessies. Meer dan de moeite waard
voor een zeer acceptabele prijs!”
Hanna Lanser uit Sint-Annaland nam
ook deel aan de cursus. Samen met
haar man heeft zij Stichting Corazon

opgericht, waarmee zij vanuit hun
katholieke geloof willen werken aan
een duurzame en rechtvaardige
samenleving. Dat doen zij onder
meer door ‘versboxen’ met groente
en fruit te verspreiden onder mensen
die het minder breed hebben, het
opzetten van een proeftuin en een
fruitbomenactie. Hanna toont zich
tevreden over de cursus: “De cursus
was interessant. Ik heb er zeker iets
van opgestoken wat we voor onze
stichting kunnen gebruiken. Wij zijn
namelijk voortdurend op zoek naar
partners en vrijwilligers die ons werk
kunnen ondersteunen. Het is dus
belangrijk dat we onze boodschap
goed kunnen overbrengen. De avond
over communicatie maakte mij
duidelijk dat daar nog winst te
behalen is. Daar gaan we de
komende tijd dus mee verder.”

Marc de Koning
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PAUS FRANCISCUS

ZORG VOOR DE
SCHEPPING
IS ZORG VOOR
DE ARMEN
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De klimaatveranderingen zijn een
wereldwijd probleem met ernstige
implicaties voor het milieu, de
maatschappij, de economie, de
distributie en de politiek, en vormen
een van de belangrijkste actuele
uitdagingen voor de mensheid.
De ernstigste effecten zullen
waarschijnlijk in de komende
decennia de ontwikkelingslanden
treffen.
Veel armen leven op plaatsen die
door verschijnselen, gerelateerd aan
de opwarming, worden getroffen en
hun middelen van bestaan zijn sterk
afhankelijk van de natuurlijke reserves en de traditionele landbouw,
visvangst en bosbouw. Zij hebben
geen andere beschikbare econo-

mische middelen en andere bronnen
die het hun mogelijk maken zich
aan te passen aan de klimatologische
effecten of het hoofd te bieden aan
rampen en zij hebben weinig toegang
tot sociale diensten en
verzekeringen.
De klimaatveranderingen veroorzaken bijvoorbeeld migraties van
dieren en planten die zich niet altijd
kunnen aanpassen en dit tast op zijn
beurt de productiemiddelen aan van
de armsten, die zich echter verplicht
zien te vertrekken in grote onzekerheid over de toekomst van hun leven
en van hun kinderen. Tragisch is de
toename van de migranten die de
ellende ontvluchten die door de
verwoesting van het milieu wordt

verergerd, die in de internationale
conventies niet worden erkend als
vluchtelingen en de last dragen van
een leven dat zij hebben achtergelaten zonder enige wettelijke
bescherming.
Helaas is er een algemene onverschilligheid ten opzichte van deze
tragedies, die nog altijd plaatsvinden
in verschillende delen van de wereld.
Het gebrek aan reacties ten opzichte
van deze drama’s van onze broeders
en zusters is een teken van het
verlies van dat gevoel voor verantwoordelijkheid voor onze medemensen waarop iedere beschaafde
maatschappij is gebaseerd.
Paus Franciscus, Laudato si’, 25
(Foto: Daphne van Roosendaal)
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“WE ZIJN VRIENDEN
GEWORDEN IN DE
MOESTUIN”

Ook een moestuin starten? Dit heb je nodig:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijwilligers, zoek die gericht en vraag meteen ook na bij
asielzoekerscentra en dergelijke
Grond, bij voorkeur op een centrale makkelijk bereikbare plek,
zorg dat de grond gefreesd wordt, zodat die bewerkbaar is
Omheining, materialen om de grond te bewerken en
natuurlijke mest
Een tuinhuis, om de materialen op te slaan en om in te
schuilen bij slecht weer
Water, laat indien nodig een waterput boren
Zaden, koop het eerste jaar liefst zaden in die meer jaren
gebruikt kunnen worden, zodat je uit de oogst nieuwe zaden
voor het volgend jaar kunt halen
Spreek af met de vrijwilligers dat ze een deel schenken aan
bijvoorbeeld de Voedselbank
Maak afspraken met de Voedselbank over het ophalen van het
voedsel
Ben op tijd, zorg dat je voor het plantseizoen in maart alles
geregeld hebt en iedereen kan beginnen
Een leuke naam voor de moestuin

In de wijk IJpelaar in Breda
onderhouden vluchtelingen sinds
twee jaar een moestuin op een stukje
grond van het bisdom. Het was een
verrassend idee en een slimme
combinatie van een aantal zaken.
Martijn Kurstjens nam het initiatief
vanuit het diaconale project waar hij
deze jaren aan werkte. Hij stelde vast
dat er grond beschikbaar was en dat
vluchtelingen activiteiten zochten en
zich nuttig wilden maken. “In het
begin toen we met de moestuin
begonnen was de samenwerking
tussen de verschillende culturen en
geloven nog wat onwennig,” vertelt
Martijn. “Dat is eigenlijk hetzelfde als
de moestuin zelf: er moest eerst
grond worden omgeploegd en
worden gezaaid voordat er vruchten
uit voortkwamen. Zo was het ook
met de samenwerking. Ook die had
tijd nodig.”
“Nu we het tweede jaar zijn ingegaan
merken we dat de moestuin een
getuigenis is: mensen uit
verschillende culturen, geloven en
achtergronden werken samen, met
respect voor elkaar en voor de
natuur. Daarnaast werken ze niet
alleen voor hun eigen groente en
fruit, maar helpen ze door hun
gezamenlijk werk diegene die het
minder hebben en gebruik moeten
maken van de Voedselbank.”
Paus Franciscus spreekt in zijn
encycliek 'Laudato Si' over een
’ecologische bekering’. Martijn: “Het
betekent een verandering van ons
hart en ons denken, waardoor wij
ons consequent en zonder
voorbehoud gaan inzetten voor het
‘gemeenschappelijk huis’. Dat is
eigenlijk wat ook gebeurt in deze
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(Foto's: Daphne van Roosendaal)

moestuin. We zetten ons in voor ons
gemeenschappelijk huis en de
vruchten van deze zorg worden ook
weer zonder voorbehoud
doorgegeven.”
Op een frisse dinsdag in maart zijn
Daher Lutfi en Ahmad abu Naser
aanwezig op het lapje grond. Ze
vertellen dat ze vorig jaar met vier
man op de grond werkten en dat dit
aantal nu is gegroeid tot tien. Er zou
de afgelopen week zijn geploegd,
leggen ze uit, maar vanwege de vele
regen is dat even uitgesteld.
Omploegen zou alleen maar zompige
grond geven, weten ze. De vragen
worden vertaald door de zoon
Hazem en het antwoorden gaat in
het Nederlands. Daher en zijn zoon
zijn nu vier jaar in Nederland. Ahmad
abu Naser is hier twee jaar.
De mannen wijzen aan wat er nu
-nog enigszins kwetsbaar- omhoog is
gekomen: ui, spinazie, sla. Het moet
allemaal nog groeien. Maar niet zo
groot als de groenten in onze
supermarkt. Ze houden de
komkommers en courgettes liever
kleiner. Dan smaken ze beter, vinden
ze, meer als de groenten zoals ze die
thuis gewend waren en die je hier in
de vele kleine Turkse supermarktjes
kunt krijgen. Er zijn ook twee Syrische
winkels in de stad, waar groenten te
koop zijn zoals thuis. Er zijn 300 à 400
Syrische families in Breda, schat
Daher.
Hij woonde met zijn familie in een
dorp in de buurt van Damascus. Daar
komt ook Ahmad vandaan, die
oorspronkelijk uit Palestina komt,
maar als kind met zijn ouders naar
Syrië verhuisde. Ze vertellen hoe
voor de oorlog vanuit Syrië dagelijks

vele vrachtwagens volgeladen met
groenten en fruit naar de buurlanden
vertrokken voor de export. Martijn:
“In zekere zin kun je zeggen dat ze
ook nu ‘exporteren’. De moestuin
levert zoveel op dat, nadat de helft is
overgedragen aan de Voedselbank,
er nog volop overblijft om uit te
zetten onder vrienden en bekenden.”
De mannen vertellen dat ze vorig jaar
aan vrienden die in Duitsland wonen
25 kilo courgette en 12 kilo
komkommer konden meegeven.
De afspraak met de Voedselbank in
Breda is onderdeel van een afspraak
met het bisdom dat de grond ter
beschikking stelt. Het is mooi om de
groenten aan de Voedselbank te
kunnen geven, vinden beide mannen.
“Vier jaar geleden toen wij in
Nederland kwamen, waren we zelf
afhankelijk van de Voedselbank”, licht
Daher toe. “Ik vind het mooi om nu
iets terug te doen.”
Daher is christen en Ahmad is
moslim. “We zijn vrienden geworden
in de moestuin,” benadrukken ze.
“We werken samen en we eten
samen van wat we verbouwen.” Ook
de contacten met de naburige
moestuin zijn goed. Er worden
geregeld groenten uitgewisseld en er
wordt wederzijds een oogje in het
zeil gehouden.
Beide mannen waren in Syrië ook
gewend om groenten te verbouwen.
Overigens op een nog veel groter
stuk land laat Daher zien, terwijl hij
zijn armen spreidt. Maar ze pionieren
hier lekker door. Omdat het gezellig
en nuttig is, en omdat de groenten
goed smaken.
Daphne van Roosendaal
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OVERAL ZIJN
KANSEN VOOR
CARITAS
“Caritas is niet de zoveelste vorm van
sociale ondersteuning. Wat we doen
is meer dan dat en gaat verder.” Op
zaterdag 6 april is kardinaal Turkson
uit Rome te gast op de landelijke
inspiratiedag ‘Caritas beweegt’, in
Nieuwkuijk. Kardinaal Turkson is
hoofdcelebrant in de eucharistieviering, preekt en houdt de eerste
inleiding. Daarin benadrukt hij dat
caritas hoort bij het wezen van de
Kerk. “De Bijbel zegt: er mag geen
armoede zijn onder jullie. Dat is niet
alleen spiritueel, maar ook materieel.
Niemand moet het hoeven te stellen
zonder die basale zaken die nodig
zijn om te leven.”
Kardinaal Turkson is prefect van het
Dicasterie voor de Bevordering van
de Gehele Menselijke Ontwikkeling.
Overal zijn kansen voor caritas,
vertelt hij. Van de lokale caritas
vraagt dat creativiteit. Kardinaal
Turkson: “Ziekenhuizen bouwen is in
Afrika bijvoorbeeld nog steeds nodig.
In Europa niet, omdat de overheid
daarvoor zorgt. Dus in de verschillende situaties moet de lokale caritas
creatief zijn. Wat hoef je niet te doen
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en wat kun je oppakken? En welke
samenwerkingen kun je aangaan?”
De kardinaal benadrukt dat de
caritas daarbij haar eigen specifieke
inbreng heeft: “Het is de liefde van
Christus die ons inspireert. Daarvoor
is vorming nodig, moeten we onze
competenties ontwikkelen. Maar ook
is nodig dat we ons hart vormen naar
het hart van Jezus.”
De tweede inleiding wordt gegeven
door Hilde Kieboom van Sant’Egidio
in Antwerpen. Zij spreekt over het
gevaar van onvoldoende netwerk.
“Bijvoorbeeld mensen met
psychische problemen komen, als
zij geen netwerk hebben, in grotere
problemen, omdat ze op niemand
terug kunnen vallen. Het individualisme in onze samenleving heeft de
eenzaamheid van de zwakke mensen
vergroot. En denk aan de uitzichtloze
eenzaamheid van ouderen. Terwijl de
ouderen een kans zijn voor onze
samenleving, omdat ze tijd hebben
en mensen nabij kunnen zijn. Het is
verspilde kracht als mensen niet
meer worden uitgenodigd om mee
te doen. Daar heeft de Kerk in het

(Foto's: R. Mangold)

bijzonder een specifieke taak. De
Kerk is zonder grenzen en een
wereldwijde familie en kan mensen
bij elkaar brengen.”
Hilde Kieboom gaat ook in op de
uitdaging om jongere generaties bij
de caritas te betrekken. Postmoderne
mensen gaan niet snel een lang,
soms levenslang, engagement aan.
Vrijwilligers die dat wel doen, kunnen
kritisch zijn op mensen die ad hoc of
voor korte tijd meehelpen. “Maar
trouw moet je ook opbouwen,”
benadrukt ze. Verwijzend naar de
kerstmaaltijd die Sant’Egidio jaarlijks
organiseert: “Voor veel mensen die
daarbij een keer meehelpen is het
een eerste stap naar meer. En is het
ook een eerste stap om het evangelie
te begrijpen.”
De derde en laatste inleiding in de
ochtend wordt verzorgd door zuster
Sara Böhmer, generaal overste van
de dominicanessen van Bethanië en
vicevoorzitter van de Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR). Zij
spreekt over de onvoorwaardelijke
liefde van God voor de mens en wat

die betekent voor de inzet voor de
naaste. “Het gaat er om dat we een
mens de van God gekregen waardigheid teruggeven. Paus Franciscus
doet het ons voor als hij douches
voor daklozen laat installeren bij het
Sint Pietersplein. De daklozen blijven
ook na een douche dakloos. Zoals
een gevangene in de gevangenis
blijft. En toch wordt alles anders.”
De zuster vertelt over de impact die
gebaren van liefde hebben. En ze
beschrijft een indrukwekkend bezoek
aan een Amerikaanse gevangenis,
waar mensen in eenzame opsluiting
zaten: “Daar zag ik hoe een gevangene de communie ontving. De hostie
werd op een wit papiertje gelegd en
zo onder de celdeur door naar binnen geschoven. God maakt zich zó
klein, dat Hij onder de deur van een
cel past om bij de mens te komen.”
In de middag worden verschillende
workshops gegeven. Vanuit het
Bisdom Breda geeft Martijn Kurstjens
voor belangstellenden de presentatie
‘Verantwoord en duurzaam:
Groenten delen en meer’.

De landelijke inspiratiedag ‘Caritas
beweegt’ werd georganiseerd door
de Nederlandse bisdommen en werd
financieel mede mogelijk gemaakt
door Kansfonds. Er waren 170
deelnemers. Vanuit het bisdom
Breda was diaken Wim Tobé betrokken. Mgr. De Korte heette de gasten
en deelnemers welkom in Nieuw-

kuijk. Samen met Mgr. Liesen, Mgr.
Van den Hende, Mgr. De Jong en Mgr.
Hoogenboom concelebreerde hij in
de eucharistieviering, waarin kardinaal Turkson hoofdcelebrant was.

Daphne van Roosendaal

‘Mensen moeten niet alleen komen te staan’
Onder de 170 deelnemers was Jaap Klok uit Hulst. Hij is
lid van de caritas instelling in zijn parochie: “We willen
meer gezicht geven aan de caritas, want als activiteit van
de Kerk is die eigenlijk onderbelicht. We zoeken daar
vandaag inspiratie voor. We zijn op zoek naar initiatieven
die aansluiten bij de noden van vandaag de dag. En we
denken dat hulp en steun een duurzaam karakter
moeten hebben. Het gaat ons dus om meer dan geven
alleen. We willen een diepere laag aan ons handelen
meegeven en ook de problematiek die onder de hulpvraag ligt oppakken. Op
deze dag wordt vaak gezegd: zoek je naaste op ook om hem of haar te
begrijpen, toon die empathie, want van daaruit kun je in actie komen. Naast
materiële armoede is er ook geestelijke armoede. We zoeken manieren om
mensen op beide terreinen te helpen. Ik ben christen en heb veel met
diaconie. Jezus vertelt het verhaal van de barmhartige Samaritaan en we zien
dat we onze talenten moeten inzetten om onze naaste te helpen.”
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CARITAS IS COREBUSINESS
“Caritas is geen hobby van enkele
mensen, maar een instelling met
aangewezen personen met een
omlijnde taak.” Deze stelling poneerde caritasfunctionaris diaken Wim
Tobé tijdens de besturencursus
Caritas die eind 2018 werd gehouden
op Bovendonk. Elk jaar biedt het
bisdom de cursus aan om “caritasbestuurders meer verdieping,
inzicht en handvatten te geven,”
zo omschrijft hij.

met name waar de taak van de
Caritasinstelling concreet wordt.
Wim: “In het reglement staat hoe je
als Caritas praktisch omgaat met
mensen, noden, goederen en
financiën.”

De eerste cursusavond begint met de
positie van caritas in de sociale leer
van de Kerk. “De Kerk staat voor
gerechtigheid in de samenleving,”
vertelt de diaken. “We verdiepen ons
in de problematieken die er in de
samenleving heersen, waardoor
kwetsbare mensen geraakt worden.
En we kijken naar onze grondhouding en opdracht waaruit we onze
taak vervullen.”

De passage over ‘het doel en de
taakstelling van de caritasinstelling’
leest Wim integraal uit het reglement
voor: “De caritasinstelling heeft ten
doel de caritas permanent een
herkenbare plaats te bieden binnen
en vanuit de parochiegemeenschap(pen) en een werkzaam
instrument voor de caritas in de
parochie(s) te zijn. Zij beheert het
daarvoor opgebouwde vermogen
van de caritasinstelling en zorgt voor
het verwerven van middelen alsook
voor de doelmatige aanwending
daarvan ten bate van de caritas
onder het kerkelijk gezag van de
bisschop.”

Naast een aantal kerngedachten uit
de sociale leer van Kerk, vormt het
caritasreglement een stevige basis
van de cursus. Het reglement komt
ook op andere avonden aan de orde,

Etienne Gladdinés van de Parochiële
Caritasinstelling van de
Lievevrouweparochie in Bergen op
Zoom nam deel aan de cursus.
Terugdenkend aan de cursus noemt

hij als eerste dat hij een “hernieuwd
besef kreeg dat we voortkomen uit
een traditie van 2.000 jaar én
onderdeel uitmaken van één Kerk die
zich over alle werelddelen uitstrekt.”
Ook de praktische tips staan hem bij.
Etienne: “We hebben gesproken over
wat je precies bespreekt met je
parochiebestuur en wat je hebt aan
het collecteschema.” Vooral het
onderling uitwisselen van tips en
oplossingen voor problemen met de
mede caritasbestuurders vond hij
waardevol. “Daarvan denk je soms
achteraf: waarom zijn we daar zelf
niet op gekomen?”
Tijdens de cursus werd ook
stilgestaan bij de taak en
verantwoordelijkheid van het
caritasbestuur. Etienne: “Caritas is
veel breder dan het oude
Armenbestuur.”
Marc de Koning

De cursus voor (nieuwe) bestuursleden van de (Inter-)parochiële Caritas Instellingen (PCI) wordt jaarlijks georganiseerd. De cursus biedt de mogelijkheid om over een aantal aspecten van het PCI bestuurswerk na te denken en met
anderen van gedachten te wisselen. De cursus is bestemd voor bestuursleden van caritasinstellingen, leden van
parochiële werkgroepen diaconie en/of werkgroepen Kerk en samenleving, andere geïnteresseerden. De cursus
behandelt de volgende vragen:

•
•
•
•
•
•
•
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Wat is de doelstelling van de caritas en hoe is de relatie met de sociale leer van de Kerk?
Hoe werkt caritas samen met werkgroepen diaconie?
Welke handvatten biedt het caritasreglement voor parochie en parochiekernen?
Hoe beheert caritas haar geld?
Hoe ben je caritas zonder geld te besteden?
Hoe is de verhouding met het parochiebestuur?
Met welke instanties werkt caritas samen ?

S

(Foto's: Daphne van Roosendaal)

STAPPENPLAN

Als je een diaconale activiteit op wilt zetten, kun je veel hebben aan een projectmatige opzet. Bepaal het waarom, het
wat en het hoe van je activiteit. Waarom wil je iets doen, wat wil je bereiken en waar werk je naar toe? Wil je eenzame
mensen bijstaan, hongerigen eten geven, gehoor geven aan de werken van barmhartigheid? Denk altijd vanuit de
behoeften van de doelgroep. Daarna komt de uitwerking. Wat ga je doen en wie of wat heb je nodig om het doel te
bereiken? Als derde komt het hoe. Je moet formuleren hoe je iets gaat aanpakken. Voor voedselpakketten hebben we
voedsel nodig, voor het schoonvegen van straten bezems, en voor een diaconale moestuin een stuk grond en zaden.
Wil je ook een nieuwe diaconale activiteit starten? Hieronder staat in een paar stappen hoe je die projectmatig kunt
opzetten. Deze twaalf punten helpen bij de voorbereiding en uitvoering. Het allerbelangrijkste is dat mensen
enthousiast en gemotiveerd blijven om samen te werken aan diaconale activiteiten. Zorg voor bemoediging en
waardering van elkaar en elkaars inzet.

Uitgangspunt is een behoefte. Ga niet zelf bedenken wat een behoefte kan zijn, want dan kun je met ideeën
komen die niet aansluiten bij de behoeften. Hou het realistisch. Armoede uit de wereld verbannen is ambitieus,
maar niet realistisch. Mensen uit een bepaald gebied bijstaan in hun tekort aan geld om eten te kopen (met
bijvoorbeeld voedselpakketten = het wat) is al een stuk realistischer.
2. Kies een activiteit die tegemoet komt aan het lenigen van die behoefte.
3. Als je samen gaat werken met anderen (denk aan een organisatie als een asielzoekerscentrum), is het verstandig
deze al vanaf het begin te betrekken.
4. Formuleer een helder einddoel. Aan het einde van mijn project wil ik… bereikt hebben. Probeer hieraan een
tijdspad te verbinden: wanneer wil je het einddoel bereikt hebben?
5. Bedenk wat je allemaal nodig hebt voor de activiteit die je wilt opzetten: Welke materialen heb je nodig? Is er een
specifieke locatie die je nodig hebt?
6. Maak een tijdspad met wanneer je wat wilt regelen. Vergeet niet te bepalen wanneer de activiteit start.
7. Vergeet ook niet de publiciteit te regelen rondom de activiteit. Betrek het parochieblad, (moderne) media en
verschillende communicatiekanalen bij de activiteit. Zet dit alles ook in het tijdspad.
8. Benader vrijwilligers die met jou het project op gaan pakken. Zoek ook mensen die nog niet actief zijn om hen te
betrekken bij het diaconale werk. Het is altijd een goede optie om studenten te vragen. Zij zijn vaak bereid met
eenmalige activiteiten mee te doen. Vergeet ook de vele vrijwilligersorganisaties niet. Online zijn er legio websites
waar vrijwilligers zich aanbieden. En probeer mensen uit de doelgroep van de activiteit te werven. Zo wordt er
mét en vóór de doelgroep gewerkt. Wees niet teleurgesteld als vrijwilligers na de activiteit weer weg zijn. Dit is
tegenwoordig normaal. Voor de volgende activiteit moet je gewoon weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers, of
mensen opnieuw vragen.
9. Werk naar het begin van de activiteit toe.
10. Voer de activiteit uit.
11. Evalueer altijd na afloop: Wat ging er goed? Wat kan beter? Wat moeten we niet meer doen? Dit zijn waardevolle
leerpunten.
12. Maak de diaconale activiteit nogmaals zichtbaar in je parochie, door deze bijvoorbeeld in de zondagsmis te
noemen, door een stukje op de parochiewebsite/in het parochieblad.
1.

Martijn Kurstjens
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30 Z
30 GOUDEN TIPS VOOR
CARITASSEN ZONDER GELD

Zit uw caritas of diaconale werkgroep krap bij kas? Zie dan onderstaande lijst met ‘gratis’ mogelijkheden, opgesteld
door caritasfunctionaris diaken Wim Tobé. De activiteiten zijn niet nieuw en worden in diverse parochies reeds
uitgevoerd. Alles kan niet tegelijk en hoeft ook niet altijd overal. Maar de gedachte “bij ons kan toch niets” kan met
deze lijst van mogelijkheden weersproken worden. De volgorde van deze activiteiten is volstrekt willekeurig.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Houd een maandelijkse kledinginzameling of laat een kledingcontainer plaatsen en geef hier aandacht aan.
Ga het gesprek aan met gemeenten, wethouder Sociale Zaken, sociale instanties, maatschappelijk werk, bedrijven
en laat merken dat je er bent.
Regel een computercursus voor ouderen met als focus sociale media, e-mail en Skype, zo help je eenzaamheid
tegen gaan en je kunt er jongeren bij betrekken.
Breng het landelijke Armoederapport onder de aandacht.
Regel loketbegeleiding voor mensen voor wie iedere hulpaanvraag een doolhof is.
Organiseer een boeken-, platen-, dvd- of rommelmarkt voor een goed doel (Vastenactie, missionaris, een project).
Start een bezoekgroep.
Breng Oikocrediet onder de aandacht.
Schrijf samen met mensenrechtenorganisaties brieven naar gevangenen.
Zet koffie- en thee uurtjes op voor ontmoeting in het parochiecentrum.
Onderhoud contact met missionarissen uit de parochie/regio en nodig deze uit voor een informatieavond.
Ondersteun de Voedselbank met ruimte of vrijwilligers.
Werk samen met Zonnebloemgroep en anderen voor de jaarlijkse nationale ziekenzondag.
Wees aanwezig met een informatiestand op jaarmarkten, kerstmarkten en zorg voor flyers met informatie,
adressen, mogelijkheden voor hulp.
Draag ideeën aan voor een diaconale collecte bij een viering met vormelingen en eerste communicanten.
Schenk aandacht aan problematieken in de samenleving, zoals schuldenproblematiek en houd een
parochieavond over de wereld van kwetsbare groepen in de regio.
Laat bij rampen en incidenten de gemeente weten dat je beschikbaar bent voor pastorale en materiële hulp.
Elke eerste zondag van juni of juli is in het bisdom de Zondag van de diaconie, presenteer op deze zondag de
diaconie in de parochie.
Ondersteun duurzaamheidsacties voor het milieu of communiceer besparingstips.
Zorg voor een duidelijke aankondiging van de caritascollecte.
Maak kwetsbare doelgroepen duidelijk waar goedkope vakanties mogelijk zijn.
Werk mee aan het opknappen van een opvanghuis of inloophuis en plaats een ‘olimometer’ op je website: een
thermometer die steeds aangeeft wat de stand is van de opbrengst.
Vorm een klussengroep met en voor vluchtelingen.
Organiseer een 'sponsorpelgrimage' of fiets-, wandel- en speurtochten voor een goed doel.
Vraag aandacht voor diaconale zaken in parochie- en regioblad en verbeter je journalistieke vaardigheden als
vrijwilliger.
Houd een (interkerkelijke) gebedstocht in de Vredesweek.
Kom op voor zorg aan nabestaanden en vorm een rouwgroep.
Organiseer een tulpen- of oliebollenverkoop voor een goede doel.
Ga samenwerking aan en leg verbindingen met diaconale werkgroepen of de kinderclub in de parochie.
Maak jezelf zichtbaar in de parochie, in de regio en in de gemeente en gebruik hiervoor het gratis
communicatieplan uit de diaconale kennisbank.

ZO KUNNEN PAROCHIES
ELKAAR INSPIREREN

(Foto's: Daphne van Roosendaal)

In het Bisdom Breda is veel ervaring met diaconale projecten. In dit magazine worden er twee uitgelicht. Deze staan in
een rijke traditie van aandacht die het bisdom heeft voor kwetsbaren in de samenleving.
In de online kennisbank van het Sint Franciscuscentrum zijn cursusmaterialen en handreikingen aanwezig om de
diaconie op de kaart te zetten. Deze kennisbank verzamelt ook ‘best practices’ uit parochies en stelt deze opnieuw ter
beschikking aan vrijwilligers en bestuurders van diaconale werkgroepen en caritasinstellingen. Zo kunnen parochies
elkaar inspireren. Via de vicariaatsnieuwsbrieven wordt regelmatig naar updates in de kennisbank verwezen. Ook zelf
rondneuzen kan. Veel woorden bevatten hyperlinks naar verdere verdieping of aangrenzende onderwerpen.
De nadruk van de kennisbank ligt op communicatie en diaconie. Op dit terrein kunnen met relatief eenvoudige
middelen goede resultaten worden behaald. Hierbij geldt: door diaconie beter zichtbaar te maken, kan de
dienstbaarheid aan de kwetsbaren in de samenleving beter worden georganiseerd en kunnen er gemakkelijker
vrijwilligers worden geworven. De diaconale kennisbank maakt onderdeel uit van het project ‘Parochies aan de slag
voor kwetsbaren’.

Een greep uit de ‘schatten’ van de kennisbank:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communicatieplannen
Cursusmateriaal (zoals de gehele reader van de Cursus Diaconale Journalistiek)
Aanbevolen richtlijnen voor het gebruik van Facebook door parochies
Handreikingen voor het werken met vrijwilligers
Het actuele caritasreglement
Tips voor vluchtelingenwerk in de parochie
Tips voor redacties van parochiebladen en -websites
Communicatie-checklists
En nog veel meer…

Aanmelden
Een aantal pagina’s van de kennisbank is vrij toegankelijk. Om toegang te krijgen tot alle pagina's van de kennisbank
dient u eerst een account aan te maken. Wanneer u bent ingelogd, verschijnt de link 'kennisbank' bovenin de
menubalk.
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WORDT ANDERE MENSEN,
MET EEN NIEUWE VISIE
In de Veertigdagentijd 2017 verscheen de pastorale brief van Mgr. Liesen: Wordt andere mensen, met een nieuwe visie
(Romeinen 12, 2). Hierin schetst de bisschop drie stappen voor de toekomst van de parochies in het Bisdom Breda.

Persoonlijke relatie met God
Geloof is niet op de eerste plaats een bepaalde kennis, maar een persoonlijke relatie.
Dat besef mag vorm krijgen in een programma van gebed en het actief vieren van de sacramenten.

Verdieping binnen de geloofsgemeenschap
Geloof vraagt om persoonlijke toe-eigening binnen de geloofsgemeenschap.
Een tweede stap naar de toekomst is daarom een verder programma van geloofsverdieping,
inspiratie en kennisoverdracht.

Het ontmoeten van de ander
Jezus vertelt hoe de barmhartige Samaritaan de naaste wordt van de man die beroofd en mishandeld
langs de weg ligt (Lucas 10, 25-37). De herder zoekt het verloren schaap (Lucas 15, 4-7).
Een derde stap is een programma van uitnodiging en ontmoeting met iedereen van goede wil.
Download de brief van Mgr. Liesen op www.bisdomvanbreda.nl/downloads

