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NIEUWSBRIEF CARITAS maart 2017 
 

 

DIOCESANE CARITAS 
 

DAG VAN DE CARITAS 2017 
WELKOM?! 

Op zaterdag 29 april is er de jaarlijkse Dag van de 
Caritas. De dag begint om 10.00 uur en eindigt uiterlijk 
om 14.00 uur. Plaats van samenkomst is het Diocesaan 
Missionair Centrum (het Julianaklooster) te Heiloo. 
Het thema voor dit jaar is WELKOM?!. De komende jaren 
worden er vluchtelingen gehuisvest in onze steden en 
dorpen. De gemeente zorgt voor huisvesting, 
Vluchtelingenwerk voor begeleiding, maar wie laat ze 
zich echt thuis voelen? Wie heet ze welkom? Met 
inleiders, workshops en een brochure wordt dit thema 
uitgediept en krijgt u concrete suggesties wat u er in uw 
stad of dorp mee kunt doen. Bij de lunch wordt u soep 
en een kroket aangeboden. In verband hiermee willen 
wij graag weten of u komt. Aanmelden kan via: 
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
Het Caritasweekend, met hetzelfde thema, valt dit jaar 
op 11 en 12 november. 

 
JAARLIJKSE DIOCESANE BIJEENKOMST VAN PCI’S 
Op vrijdag 3 februari kwamen de besturen van de PCI’s 
van het bisdom  bijeen op hun jaarlijkse bijeenkomst. Op 
deze dag gaf de Diocesane Commissie voor de Caritas 
tekst en uitleg over haar activiteiten, over de financiële 
inkomsten en uitgaven, en over de activiteiten van de 
Dienst Caritas. Begonnen werd met het voorstellen van 
twee nieuwe leden van de Commissie: kanselier Bart 
Putter, die het voorzitterschap van de Commissie over 
heeft genomen van Mgr. Hendriks, en de heer Ad 
Verkleij, die de taak van Bert Schumacher heeft 
overgenomen. Er was veel ruimte voor vragen, 
opmerkingen en suggesties om de caritas in ons bisdom 
te activeren.  
In het tweede deel van het programma kreeg de heer 
Andries de Jong van de Stichting Urgente Noden (SUN) 
het woord. Het SUN is een landelijke koepel van 
noodfondsen. Noodfondsen opereren op gemeentelijk 
niveau, op dit moment in zo’n honderd gemeenten. Het 
zijn fondsen die als alle voorliggende voorzieningen van 
de overheid niet toereikend of beschikbaar zijn, 
financieel kunnen bijspringen. Dat gebeurt altijd via een 
officiële hulpverlener. Zij zijn ook de enigen die een 
beroep kunnen doen op de fondsen, zodat de nodige 
hulpverlening gegarandeerd is. Een noodfonds brengt 
drie partijen bijeen: fondsen die geld beschikbaar stellen 
om nood te lenigen, de gemeente die een bureau en 
menskracht ter beschikking stelt, en hulpverlenings- 
organisaties. Het boeiende betoog werd afgesloten met 
allerlei kritische vragen vanuit de PCI’s. Het volledige 
verslag van deze bijeenkomst is beschikbaar op Extranet.  

 

 
Andries de Jong in gesprek met de zaal. Naast hem de 
gespreksleider Erik Sengers. 

 
SUBSIDIES VOOR VLUCHTELINGEN EN BAANBREKER 
De Diocesane Commissie voor de Caritas heeft aan vier 
organisaties subsidie verleend. De eerste subsidie is 
verstrekt aan de Eritrese Katholieke Gemeenschap in 
Nederland. Deze gemeenschap komt bijeen in de 
Stephanuskerk in Amsterdam Noord. De subsidie van 
€7000 is bedoeld voor het ondersteunen van het 
pastoraat en het lenigen van noden in de gemeenschap.  
De tweede organisatie waaraan subsidie is verleend, is 
de Baanbreker in Enkhuizen. De Baanbreker begeleidt 
mensen met een beperking. Dat doet ze onder andere 
door het creëren van leerplekken in bijvoorbeeld een 
kringloopwinkel en een meubelmakerij. De Baanbreker is 
een regio overschrijdende organisatie. Ook zij heeft een 
subsidie ontvangen van €7000 bestemd voor maaltijden 
en dagbesteding voor eenzame en dakloze mensen. Voor 
meer informatie: www.baanbrekerenkhuizen.nl. 
Justice and Peace heeft een bijdrage ontvangen van  
€ 2500,- alsmede Syrische vluchtelingen een bedrag van 
€ 5000. Ook het ASKV, het juridische steunpunt voor 
ongedocumenteerden heeft voor haar project activering 
ongedocumenteerden subsidie gekregen van €5000. 
 
TAKING CARE 2017! 
Op zaterdag 18 maart is de cursus Taking Care! gestart. 
Het is een caritastraining voor leden van 
migrantenkerken in ons bisdom. De Katholieke Kerk 
groeit in ons bisdom! Dat is te danken aan de 16 
migrantenparochies die ons bisdom telt. Hieronder ook 
de grootste parochie, de Poolse. Migranten- 
gemeenschappen staan vaak voor grote sociale 
uitdagingen. Binnen de gemeenschappen zijn groepen 
opgericht die mensen proberen te helpen. Voor hen is 
deze cursus bedoeld. Zij omvat vier zaterdagen. Op deze 
dagen wordt een overzicht gegeven van het Nederlandse 
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sociale systeem, hoe je mensen kunt helpen én waar je 
grenzen liggen. Mensen worden getraind in 
gespreksvoering, bemiddeling en verwijzing. Na afloop 
van de cursus zijn er excursies en worden er 
verdiepingsdagen aangeboden over speciale thema’s. 
Met terugkomdagen wordt de onderlinge band versterkt 
waardoor er een caritasnetwerk ontstaat. Inmiddels 
steunen diverse PCI’s financieel de caritasgroepen in 
verschillende migrantengemeenschappen. Voor meer 
informatie: emeyknecht@bisdomhaarlem-amsterdam.nl  
 
VLUCHTELINGEN! 
Op maandagavond 13 februari is er op initiatief van 
Caritas Amstelland een bijeenkomst geweest van PCI’s 
over vluchtelingen. Er wordt onderscheid gemaakt in vier 
groepen: de vluchtelingen die asiel aanvragen en in een 
Asielzoekerscentrum, een AZC, geplaatst worden. Voor 
deze opvang is het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) 
verantwoordelijk. Als mensen geaccepteerd worden als 
vluchteling krijgen zij een verblijfsstatus. Zij worden 
geplaatst in een gemeente. Die is verantwoordelijk voor 
huisvesting en een uitkering. Begeleiding wordt verzorgd 
door VluchtelingenWerk of een gelijksoortige 
organisatie. Maar voor de sociale opvang is geen 
regeling. Wie heet ze welkom? Hier worden kerken en 
andere maatschappelijke organisaties actief. Worden 
mensen afgewezen als vluchteling, de derde groep, dan 
kunnen zij teruggestuurd worden. De terugtocht is in 
principe een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. 
In sommige gevallen kunnen zij wel een beroep doen op 
de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Deze 
organisatie steunt met raad en daad vluchtelingen die 
terugkeren. Mensen die niet terug kunnen of willen, de 
laatste groep, kunnen worden vastgezet. Dat gebeurt in 
een detentiecentrum op Schiphol Oost. Kerken uit de 
buurt houden daar regelmatig een wake. En een grote 
groep ongedocumenteerden gaat zwerven. Voor hen is 
er de z.g. Bed-, Bad- en Broodregeling. Een opvang die 
een minimale zorg garandeert en betaald wordt door de 
gemeenten. Veel activiteiten vanuit kerken en andere 
organisaties, richten zich op hulp aan deze groep. Het 
zijn de ‘melaatsen’ van onze tijd. Vaak kunnen zij niet 
terug naar hun land van herkomst en zitten vast in 
Nederland in een uitzichtloze situatie. Op de 
bijeenkomst van de 13e werden tal van suggesties 
genoemd wat PCI’s zouden kunnen doen. Maar ook waar 
de grenzen liggen van de hulp. Het verslag van de 
bijeenkomst staat op Extranet en is te verkrijgen bij: 
emeyknecht@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. 
 

 

REGIONALE CARITAS 
 

Rectificatie 
In de nieuwsbrief van december stonden acties vermeld, 
ondernomen door Caritas Heerhugowaard Noord. Dit 
moet zijn: Caritas Heerhugowaard Parochie H. 
Dionysius (Centrum). Het contact voor deze acties is: 
adriaan.rotteveel@online.nl  

 
Caritas Zaanstreek         Diaconale Zondag 2016 
De vijf Zaanse (I)PCI’s hebben de collecte op 13 
november 2016 bij de acht parochies tijdens de 
Diaconale Zondag bestemd voor de Diaconale Stichting 
Gevangenenzorg De Sluis. Door een samenwerking van 

diverse kerkgenootschappen uit Amsterdam, Haarlem en 
de Zaanstreek is in het afgelopen jaar de Diaconale 
Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ opgezet. Via De Sluis 
kunnen vrijwilligers uit de kerken zich inzetten voor 
gedetineerden en hun families. De Sluis werkt zowel 
binnen als buiten de gevangenis. Binnen het nieuw 
gebouwde Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) - ofwel 
gewoon de gevangenis - ondersteunen de vrijwilligers 
van De Sluis de kerkvieringen en gespreksgroepen. De 
diaconaal pastor van De Sluis is in de gevangenis 
aanwezig voor het verlenen van pastoraat en diaconaat.  
Het geld, dat in alle parochies in de Zaanstreek is 
ingezameld, zal gebruikt worden voor het project 
Diaconale Steun bij Detentie. 
Onderdeel van dit project is het opstarten van ouder-
kind activiteiten en diverse cursussen voor 
gedetineerden in de gevangenis en het opbouwen van 
een goed nazorg-netwerk. Ook worden weekendtassen 
voor de gevangenen aangeschaft ter vervanging van de 
blauwe vuilniszakken die gebruikt worden als 
gedetineerden vrij komen. Daarnaast zal een 
stiltecentrum worden ingericht. 
Tezamen met de netto opbrengst van de collecte bij de 
acht Zaanse parochies en een royale aanvulling van de 
vijf Zaanse (I)PCI’s bedraagt de opbrengst € 2.000. 
Voor meer informatie: gerardschavemaker@planet.nl  
 
Shukran Haarlem!     Caritas Haarlem 
Op zaterdag 25 februari organiseerden statushouders in 
Haarlem een Shukrandag. Shukran betekent “dank je 
wel” in het Arabisch. Haarlem vangt de komende jaren 
een grote groep vluchtelingen op die een verblijfsstatus 
hebben gekregen. Om al die vrijwilligers te bedanken die 
hen de afgelopen jaren hebben geholpen en die hen ook 
nu begeleiden met de inburgering in ons land, 
organiseerden zij deze dank-je-wel dag. Het werd een 
avond met dans, eten, presentaties van bijvoorbeeld een 
Syrische vredesgroep die Syriërs van verschillende 
aankomsten bij elkaar brengt en veel gesprekken en 
nieuwe contacten. De avond werd mogelijk gemaakt 
door Caritas Haarlem. 

 
Een optreden van twee Syrische zusjes. De een zong in het 
Arabisch de ander zong de tekst in het Engels. Het liedje ging 
over vrede en liefde. 
 

Uitdagingen voor de Caritas     Caritas Haarlem 
De Caritas staat voor grote uitdagingen, samengevat in 
de drie V’s: Vrijwilligers, Visie, Vragen! 
Waar haalt de Caritas haar vrijwilligers in de toekomst 
vandaan? Iedere PCI kent dit probleem. Maar als je 
vrijwilligers vraagt, waar vraag je ze dan precies voor? 
Dat is vraag naar visie. Wat voor soort caritas/PCI wil je 
zijn? Actief? Of beheer je alleen een caritasfonds? Maar 
wat voor caritas je ook wilt, ieder caritas moet 
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bereikbaar zijn voor mensen in nood. Maar waar kunnen 
mensen hulp vragen? De derde V. Weten ze de Caritas te 
vinden? Hoe bekend is de Caritas? Hoe bekend wil je 
zijn? Rondom deze drie vragen is er een discussie gestart 
in de PCI’s die betrokken zijn bij Caritas Haarlem. Voor 
meer informatie: agjschouten@hotmail.com  
Haarlem Ontmoet                       Caritas Haarlem 
In het breed diaconaal overleg van januari jl. in 
Schalkwijk en Haarlem, heeft de wethouder van Haarlem 
een toelichting gegeven op het jaarthema van de 
gemeente ‘Haarlem ontmoet’ Op de website: 
www.haarlemontmoet.nl, staan alle organisaties, die in 
het sociaal domein actief zijn, zowel beroepsmatig als 
vrijwillig, per buurt vermeld. Naast de vermelding wordt 
door de gemeente gewerkt aan een concrete invulling 
van het thema. Gewerkt wordt aan een plan om per 
regio van deur tot deur mensen te bezoeken om de 
behoefte te inventariseren aan ‘ontmoeting’. Dit gebeurt 
zowel schriftelijk als mondeling. Er wordt informatie 
verstrekt over het sociale domein. Het breed diaconaal 
overleg, met daarin de diaconale werkgroepen van de 
PKN, APG, Jezus van Nazareth van de laatste dagen en de 
parochie zullen zeker een steentje bijdragen aan het 
initiatief.  
Voor meer informatie: Pastor-diaken Gert Jan van der 
Wal: gertjanvanderwal@live.nl  
 
Engelengeduld                     Caritas Hoofddorp 
De PCI Joannes de Doper in Hoofddorp enkele 
hulpvragen van zeer verschillende aard en problematiek 
voorgelegd gekregen. Bij sommige, vaak meer 
ingewikkelde, verzoeken om (financiële) bijstand, blijkt 
het best lastig om mensen te kunnen helpen. 
Schaamte, onmacht, cultuur, taal en wat al niet, kunnen 
de communicatie over problemen en daarmee de 
beoordeling en eventuele honorering van een hulpvraag 
zeer bemoeilijken en vertragen. Acute nood vraagt dus 
blijkbaar van de hulpverlener niet alleen adequaat 
handelen met begrip voor de situatie, maar ook geduld, 
soms veel geduld. Ja, eigenlijk Engelengeduld. 
 
Jaarverslag                 Caritas Amstelland 
In een kort, overzichtelijk en helder jaarverslag geeft de 
PCI van Amstelland (Amstelveen en omgeving) 
verantwoording over haar activiteiten en financiële 
bestedingen over 2016. Door de veranderingen in de 
parochiestructuren hadden zij verleden jaar intensief 
contact met het nieuw aangetreden parochiebestuur. 
Daarnaast is zij gaan werken met taakgroepen. Deze 
pakken een bepaald thema op. In zo’n taakgroep zit 
altijd een bestuurder van de PCI aangevuld met 
vrijwilligers. Vervolgens wordt in het jaarverslag een 
overzicht van haar werkzaamheden gegeven en 
organisaties die zij gesteund hebben. Zonder al te diep in 
te gaan op haar financiële situatie, vermeldt zij dat het 
bisdom haar Rekening en Verantwoording van 2014 en 
2015 goedgekeurd heeft. U kunt het jaarverslag krijgen 
door het sturen van een mailtje naar: 
caritas@rkamstelland.nl 
 
Een Kerstervaring               Caritas Assendelft (Zaanstad) 
Gewoontegetrouw bezorgt de PCI ieder jaar, in aanloop 
naar de Kerst, bij enkele adressen in de parochie in 
Assendelft een attentie ter ondersteuning van de 
kerstwensen. Afgelopen Kerst heeft de PCI iets extra’s 

kunnen doen. Dat werd mogelijk omdat enkele 
Assendelftse scholen extra kerstpakketten hadden 
gemaakt, bestemd voor gezinnen in nood. Ergens in een 
Assendelftse nieuwbouwwijk woont een Koerdisch gezin, 
vader, moeder en 6 kinderen. Enkele jaren geleden 
gevlucht uit Syrië en nu trachtend, hier in Nederland, 
een bestaan en toekomst op te bouwen. Bij het 
aanbieden van het kerstpakket sloeg verbazing al gauw 
om in blijdschap. De deur ging uitnodigend open en de 
kennismaking met de familie was buitengewoon hartelijk 
en warm. Hun dankbaarheid en gastvrijheid waren 
enorm. Er werd eten en drinken aangeboden, en er 
ontstond een gesprek waaruit bleek dat deze mensen 
ondanks vele tegenslagen er toch in blijven volharden 
om met blijdschap en positivisme een toekomst op te 
bouwen. Indrukwekkend om te ervaren hoe ouders en 
kinderen, met wilskracht en ambitie proberen hun 
idealen te verwezenlijken, in een voor hen vreemde 
omgeving, én met geloof in de toekomst. Voor meer 
informatie: g.kroon7@chello.nl  
 
ZAANSE PCI’s FUSEREN         CARITAS ZAANSTREEK 
De besturen van de IPCI Zaanstreek, waarin de volgende 
parochies zijn vertegenwoordigd: H. Maria Magdalena - 
Zaandam ’t Kalf, O.L.V. van Geboorte -Wormerveer, H.H. 
Martelaren van Gorcum - Koog aan de Zaan en H. Jozef - 
Zaandam, en van de PCI H. Maria Magdalena uit 
Wormer, de PCI St. Petrus uit Krommenie, de PCI H. 
Odulphus uit Assendelft en de PCI St. Bonifatius uit 
Zaandam, hebben op 23 januari 2017 tijdens de 
Regiovergadering van de Zaanse PCI’s de intentie 
uitgesproken om tot vergaande samenwerking te 
komen. Zij zijn voornemens per 1 juli 2017 te gaan 
opereren als één Interparochiële Caritas Instelling. Op 
maandag 18 september zal het nieuwe bestuur op 
gepaste wijze afscheid nemen van de oud-
bestuursleden. 

 
De voorzitters van de vijf (I)PCI’s uit de Zaanstreek met pastoor 
Floris Bunschoten bij het ondertekenen op 23 januari van de 
intentieverklaring. 

 
Fatima Parochie                  Caritas Amsterdam 
Al geruime tijd wilde de Portugees sprekende Fatima 
parochie met conversatielessen Nederlands beginnen. 
Iedere zondag komen ongeveer 180 mensen voor de 
Eucharistieviering en vindt er catechese plaats voor 
kinderen en volwassenen. In het najaar van 2016 bood 
een Antilliaanse man, die deze kerk iedere zondag 
bezocht, aan om een cursus Nederlands te geven. Alles 
was geregeld, tot men het droevige nieuw ontving dat hij 
plotseling overleden was. De lessen gingen niet door. 
Toen gebeurde het wonderbaarlijke! Een Nederlandse 
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man, die jaren als geoloog in Mozambique en Angola 
gewerkt had en dus Portugees spreekt, bood spontaan 
aan om een cursus conversatie Nederlands te geven. Er 
schreven zich ongeveer 30 mensen in. Het enthousiasme 
is groot. Deelnemers krijgen gekopieerde papieren met 
leesteksten Er wordt ook gebruik gemaakt van andere 
hulpmiddelen zoals een projector. De Fatima parochie 
biedt plaats en ruimte aan en faciliteert op deze manier 
de cursus. Caritas in de praktijk. Voor meer informatie: 
jhetsen@gmail.com  
 

 

INTERNATIONALE CARITAS 
 

VASTENACTIE 2017: EILANDEN VAN HOOP 
De Vastenactie van dit jaar steunt jeugdcentra in El 
Salvador. In dit uiterst gewelddadige land beheersen 
jeugdbendes de wijken en buurten in steden en dorpen. 
Kinderen en jongeren worden op al jonge leeftijd 
gerekruteerd. Vaak zien zij dit als enige mogelijkheid. 
Om aan hen een alternatief te bieden, organiseert de 
Katholiek Kerk jeugdcentra. Uw steun wordt tijdens de 
vastenactie gevraagd om deze centra mogelijk te maken. 
Voor meer informatie: www.vastenactie.nl  
 

 
COLLECTEROOSTER VOOR DE MISSIE 2017 

 
1 maart – 16 april Vastenactie 
6 – 7 mei  Roepingenzondag 
27 mei – 4 juni Week Nederlandse Missionarissen 
26 – 27 augustus MIVA 
16 – 24 september Vredesweek 
7 – 8 oktober MISSIO voor kinderen 
21 – 22 oktober Wereldmissiedag MISSIO 
4 – 5 november Zondag voor de Oecumene 
2 – 24 december Bisschoppelijke Adventsactie 
 

 

DIACONAAL NIEUWS 
 
Diaconale Kieswijzer 
De Protestantse diaconale organisatie Kerk in Actie, 
heeft een diaconale kieswijzer gepresenteerd: het Kerk 
in Actie KiesAdvies. Deze bestaat uit twee delen. Een 
vergelijking van de verkiezingsprogramma’s en een 
handige test. De uitslag van de test laat zien wie in het 
algemeen profiteert én wie de dupe wordt van de 
gemaakte politiek keuzes. U kunt het KiesAdvies vinden 
op: www.kerkinactie.nl/actueel/diaconale-stemwijzer  
 
LOLA LiK 
In de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam is een 
tijdelijk AZC gevestigd. Zo’n duizend vluchtelingen 
worden daar opgevangen. Nu is er in Amsterdam een 
organisatie, LOLA geheten, die allerlei lege panden van 
de gemeente creatief invult. Restaurantjes, theater, 
dans, startups, buurtclubs, je noemt het en het is er. Het 
zijn dus ook hele creatieve en zeker wat aparte mensen. 
Op deze groep heeft de gemeente Amsterdam een 
beroep gedaan om de voormalige gevangenis 
leefbaarder te maken. Samen en soms vanuit de 
vluchtelingen worden er nu allerlei activiteiten 
georganiseerd, waardoor er contacten ontstaan tussen 

vluchtelingen en Nederlanders en de bewoners iets om 
handen hebben. Nieuwsgierig? Kijk eens op: 
www.lolalik.nl  
 
Welkom Haarlem! 
Op zaterdag 22 april wordt er in de Philharmonie te 
Haarlem een grote Welkomsmanifestatie gehouden. De 
manifestatie wordt georganiseerd door de katholieke 
mensenrechtenbeweging Justice and Peace (in goed 
katholieks: Justitia et Pax), in samenwerking met Stem in 
de Stad, Caritas Haarlem en andere organisaties. De 
manifestatie is bedoeld om nieuwe Haarlemmers 
(statushouders) welkom te heten. Het wordt een groot 
feest met een kennismarkt, een podium met optredens 
en veel hapjes. De manifestatie wordt om 13.00 uur 
geopend door de burgemeester. Voor meer informatie:  
myrnabockhoudt@stemindestad.nl  
 

 
Nieuwsbrief Justice and Peace 
Wilt u meer weten over Justice and Peace, de 
internationale katholieke mensenrechtenbeweging, kijkt 
u dan eens op hun website www.justiceandpeace.nl U 
kunt zich hier ook abonneren voor hun nieuwsbrief.  
 
Nieuwsbrief Knooppunt Armoede februari 
Veel aandacht voor de verkiezingen en de verschillende 
partijprogramma’s en de consequenties voor armoede in 
de februari nieuwsbrief van het Knooppunt Armoede. U 
kunt de brief inzien en zich abonneren via de website: 
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl  
 
Kansfonds geeft zicht op armoede 
Kort, bondig en kleurrijk is het kwartaalblad ‘MEDE’ van 
Kansfonds. De Zomeruitgave 2016 ging over ‘Opgroeien 
in Armoede’.. Met confronterende én hartverwarmende 
initiatieven voor kinderen (een op de acht in 
Nederland…) die opgroeien onder de armoedegrens. De 
Winteruitgave is gewijd aan het steunen van kansarme 
mensen. Gratis abonnee van MEDE worden? Stuur een 
email met uw naam en adres naar mede@kansfonds.nl  
 
Kansfonds werkt voor een samenleving waarin mensen 
omzien naar elkaar. Jaarlijks steunt het fonds 600 
projecten van betrokken mensen die zich daarvoor 
inzetten. Met geld, kennis en inzicht. Het kompas is het 
katholiek sociaal denken. Kansfonds is de voortzetting 
van Stichting Katholieke Noden (Skanfonds). Overweegt 
u een project (klein of groot) om armoede en uitsluiting 
te verlichten? Het Kansfonds werkt graag met PCI’s en 
parochies. Meer informatie: www.kansfonds.nl of bij 
Anita Witte, Dienst Caritas: awitte@bisdomhaarlem-
amsterdam.nl  
 

COLOFON 
De Caritas Nieuwsbrief voor PCI besturen, diaconaal betrokken 
mensen en vrijwilligers actief bij MOV- groepen in het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam verschijnt vier maal per jaar. De redactie 
wordt gevoerd door de Dienst Diocesane Caritas. De digitale 
versie is beschikbaar op de website van het bisdom 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl Dienst Diocesane Caritas 
Postbus 1053, 2001 BB Haarlem, e-mail: 
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Ook voor wie zich wil 
abonneren of afmelden.  
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