Programma
Diocesane Diaconale Inspiratiedag
van het Aartsbisdom Utrecht
op dinsdag 12 november 2018 van 16.00 – 21.00 uur
‘Bewogen katholiek’, Plaats: Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2, 7423 EM DEVENTER.
15.30 – 16.00 Aankomst en inloop met koffie, thee.
16.00
Eucharistieviering. Hoofdcelebrant Mgr. mr. drs. Th Hoogenboom, vicaris-generaal.
17.00
Inspiratielezing door burgemeester Sander Schelberg.
Dhr. Schelberg is burgemeester van Hengelo (Ov) en bewogen katholiek. Hij leeft en
werkt vanuit het katholieke geloof, met als basis het katholiek sociaal denken.
Zie ook bijgaande pdf.
17.30
Nagesprek.
18.00
Soep, brood, ontmoeting, gesprek.
18.45 – 19.30 Workshop ronde I.
19.40 – 20.30 Workshop ronde II.
20.30 – 21.00 Plenaire afsluiting.
U bent in de gelegenheid twee workshops te volgen en kunt daarbij kiezen:
1. Kleurrijk geloven: diversiteit in een geloofsgemeenschap en de kansen voor omzien naar elkaar.
Verzorgd door Agnes Vos-Leung, uit de parochie H. Drie-eenheid IJsselstein/Nieuwegein, diaconaal
assistent i.o. In samenwerking met Bernanda van den hengel, diocesaan diaconaal werker DKCI.
2. Jongeren kloppen aan de deur. Bij jongeren pastoraat Rock Solid komen bijna dertig jongeren
eenmaal per maand bij elkaar. Door de ontmoeting met andere mensen, leren jongeren hoe
mensen gevormd worden door ervaringen. Verzorgd door diaken Bert Huitink, parochie H.
Pancratius Tubbergen.
3. Goed omgaan met dementie. In deze interactieve workshop leer je meer over dementie en de
impact van dementie in de samenleving. Er is aandacht over hoe je dementie kunt herkennen en
wat jij kunt betekenen voor iemand met dementie. Verzorgd door twee vrijwilligers van Samen
Dementie Vriendelijk.
4. Met het thema ‘Water verandert alles’ vraagt Vastenactie in 2019 aandacht voor de rol van water
voor een menswaardig leven. Er wordt ook informatie gegeven over de projecten in Vastenactie
2019 die alle aan het thema ‘water’ gekoppeld zijn. Verzorgd door Petra Janssen van de
Bisschoppelijke Vastenactie i.s.m. Hans Oldenhof, nieuwe missiesecretaris van het aartsbisdom en
diocesaan diaconaal werker DKCI.
5. “Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer”. Onder deze titel schreef Paus Franciscus een brief
voor de werelddag van de armen voor 18 november aanstaande. In de workshop lezen we
gezamenlijk de brief en vragen ons in gesprek af wat deze voor ons geloof en handelen betekent. De
workshop wordt verzorgd door Trees Versteegen, diocesaan diaconaal werker van de DKCI.

Aanmelden:
Aanmelden voor deelname aan deze dag via info@dkci-utrecht.nl, Vermeld u ook a.u.b. het aantal
deelnemers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Trees Versteegen
t.versteegen@aartsbisdom.nl of het secretariaat van de DKCI info@dkci-utrecht.nl.

