Mysterie van het Goed Doen: je gaat samen op weg, op zoek naar iets, ook al weet je pas wat je
zocht op het moment dat je het gevonden hebt……
Stichting De KIM wenst u goede kerstdagen en een inspirerend 2016.

Nieuwsbrief De KIM Kerst 2015
Dit is de digitale Nieuwsbrief van Stichting De KIM. Hiermee informeren wij u over het katholiek
maatschappelijk activeringswerk in de provincies Utrecht en Flevoland.
Actuele ontwikkelingen
Sinds 1 oktober is Hermen van Dorp als consulent bij De KIM gedetacheerd om het maatschappelijk
activeringswerk in Utrecht en Flevoland te versterken en te vernieuwen. Hermen en het bestuur
werken er momenteel hard aan om een doorstart te maken en daardoor te bouwen aan een
toekomstbestendige MA-organisatie in Midden-Nederland. Recent is ook Piet Kuijper toegetreden
tot het bestuur. Verder wordt er actief gezocht naar meer nieuwe bestuursleden. Wanneer u
interesse heeft of kandidaten kent, kunt u ons bereiken op stg.dekim@gmail.com
De KIM wil de komende maanden ondersteuning bieden aan vrijwilligerswerk binnen en buiten de
parochie door in te spelen op vragen en behoeften die vanuit kerk en samenleving gesignaleerd
worden. Centrale uitgangspunten hierbij zijn: aandacht en ontmoeting. Aandacht te hebben voor de
nood van de ander en hierdoor geraakt worden. Zo’n ontmoeting krijgt vervolg en beweegt mensen
om zich als vrijwilliger in te zetten voor de ander die te maken heeft met kwetsbaar makende
omstandigheden. Met als doel om hen sterker te maken.
Verschillende gesprekken hebben geleid tot het opstarten van de volgende activiteiten en
initiatieven:

Jongerengroep Zeewolde
Op de 1e adventszondag stond de viering van de Maria Sterre der Zee parochie in Zeewolde in het
teken van het thema Vrijheid. Deze mooie kerkdienst werd georganiseerd in samenspraak met
jongeren. Dit was voor De KIM en begeleidingsechtpaar Joep en Carolien een mooie aanleiding om te
starten met een jongerengroep die in de toekomst uit zou kunnen groeien tot M25.
Bij M25 worden jongeren uitgedaagd hun grenzen te verleggen en zich in te zetten voor anderen.
Zie voor meer info: www.mtwentyfive.nl

Na de kerkdienst op 29 november jl. hebben we met jongeren een brunch voorbereid door samen
heerlijke smoothies en sandwiches te maken. Na het voorstelrondje zijn we verder ingegaan op het
thema van de kerkdienst door te associëren wat vrijheid voor jongeren betekent. Vervolgens is er
gediscussieerd aan de hand van stellingen.
Ben je het wel of niet eens met het volgende:
- 'Tegen je vrienden moet je alles kunnen zeggen',
- 'Zolang er godsdiensten zijn, zullen er oorlogen zijn'?
Tot slot is er met de jongeren besproken met welke activiteiten ze verder aan de slag willen. Hierbij
gaven jongeren aan dat ze graag wat willen doen voor anderen. Ook het vooruitzicht om in de zomer
van 2016 deel te nemen aan de Wereld Jongeren Dagen in Polen wekte interesse onder de jongeren
www.jongkatholiek.nl/wjd2016
Er is een goede start gemaakt en de bedoeling is om in het nieuwe jaar door te gaan met het verder
ontwikkelen van deze jongerengroep.

Ondersteuning van diaconie door vrijwilligers
Binnen de kerken zijn veel vrijwilligers actief die zich het lot van mensen in de samenleving
aantrekken en voor hen wat willen betekenen. Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diaconia
en betekent dienst. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste taken
in de maatschappij gezien. Neemt niet weg dat er steeds minder vrijwilligers actief zijn binnen de
diaconie. Daarbij komt dat de bestaande vrijwilligers ouder worden en minder flexibel zijn om in te
spelen op actuele vragen die op hen afkomen. Er zijn nieuwe, en jongere, vrijwilligers nodig om
diaconaal bezig te zijn in de parochie.
De KIM is momenteel met vrijwilligers uit Nieuwegein, Dronten en Lelystad in gesprek om een
speciaal programma te ontwikkelen om opnieuw van betekenis te kunnen zijn voor kwetsbare
mensen in de samenleving. Doel is dat vrijwilligers in deze plaatsen nieuwe inspiratie opdoen en
handvaten aangereikt krijgen om diaconie en caritas een nieuwe impulsen te geven. Kadervorming,
toerusting en nieuwe vrijwilligers blijken steeds meer nodig te zijn om de diaconie in de toekomst
nieuwe vorm en inhoud te geven. Hierdoor kan een nieuwe beweging van gelovig handelen in gang
gezet worden en overslaan op anderen. Het past goed in de visie van de paus om de straat op te
gaan, zeker nu hij de hele kerk heeft opgeroepen om het huidige liturgische jaar, dus vanaf december
2015, aandacht te besteden aan de werken van barmhartigheid.

Laudato Si
Op 30 oktober 2015 organiseerde KCMA samen met De KIM en Sant’Egidio een speciale studie- en
werkdag over Laudato Si in de Drie Ranken te Apeldoorn. Ongeveer 40 deelnemers hebben deze dag
nagedacht hoe de nieuwe encycliek van paus Franciscus een theologische inspiratiebron kan zijn voor
maatschappelijk handelen. De aftrap werd gedaan door Fred van Iersel die een inspirerende inleiding
hield over deze rondzendbrief. Fred is expert op gebied van katholiek sociaal denken en hij stelde
vast dat van oudsher een encycliek bedoeld is als moreel onderricht en als reactie op
maatschappelijke ontwikkelingen. Het verschil met eerdere rondzendbrieven is dat Laudato Si zich
richt op iedereen, vanuit de visie in deze encycliek: ‘we leven in een gemeenschappelijk huis’. Het
wereldbeeld is holistisch en staat in het teken van duurzaamheid van natuur en milieu.

Na de inspirerende inleiding volgden er enkele presentaties van projecten uit de praktijk om die te
spiegelen aan het verhaal van ‘Laudato Si’. Maatje van Steenbergen besprak, als consulent
maatschappelijke activering van KCMA, het project Armoede onder de Loep. Ronald Dashorst
vertelde over de inzet van Sant’Egidio voor de kwetsbare mens in de samenleving van Apeldoorn:
armen, eenzamen, jongeren, daklozen en ouderen. Ten slotte presenteerde Suzanna Louwerse
‘Ruimte voor anders-zijn’. Dit project zet zich in voor mensen met een psychiatrische ziekte.
Na iedere presentatie gaf Fred van Iersel een reflectie vanuit het katholiek sociaal denken. Hierdoor
werd een mooie verbinding gemaakt met de begrippen menselijke waardigheid, algemeen welzijn
voor iedereen, subsidiariteit en solidariteit. Ten slotte ging iedereen in werkgroepen aan de slag en
kwamen er allerlei ideeën en plannen bovendrijven die vervolg krijgen in parochies, organisaties en
maatschappelijk activeringswerk.

Stand van zaken Jongeren en Rouw
Dit project is bedoeld om jongeren die een dierbare hebben verloren met elkaar in contact te
brengen. Met behulp van verschillende methodieken kunnen jongeren elkaar ondersteunen.
Momenteel worden in diverse plaatsen jongeren en volwassenen gezocht om een werkgroep te
formeren die een ontmoetingsdag wil organiseren voor jongeren in rouw. Na de ontmoetingsdag
worden andere activiteiten opgepakt, mede afhankelijk van de vraag die op de ontmoetingsdag
duidelijk wordt.

In Nieuwegein en Houten/Culemborg zijn werkgroepen voorzichtig aan het opstarten. In
Houten/Culemborg wordt de ontmoetingsdag in het voorjaar van 2016 georganiseerd. Voor
Nieuwegein zijn al volwassenen gevonden die de werkgroep willen dragen en wordt naar jongeren
gezocht die ook organisatorisch willen meedenken. Ook is er inmiddels contact gelegd met
jongaartsbisdom.nl. De jongerenwerkers van het aartsbisdom hebben het project omarmd en aan de
diocesane jongerendag van 20 maart 2016 zal De KIM deelnemen om een workshop Jongeren en
Rouw te verzorgen.

Ten slotte
Een bekend Afrikaans spreekwoord luidt alleen loop je sneller, maar door samen te lopen kom je
verder. Samen optrekken in onderlinge verbondenheid zet aan tot handelen wanneer je je laat raken
door het lot van de ander. De KIM ziet er naar uit om in 2016 samen met u te werken aan een goede
samenleving voor iedereen.
Namens bestuur en medewerkers van De KIM,
Hermen van Dorp

stg.dekim@gmail.com
06-45063324

