
 

DAG VAN DE CARITAS 2018 

ZATERDAG 7 APRIL  

 

“Samen tegen armoede” 

 

Aan de besturen en vrijwilligers van de caritas, pastores en leden parochiebesturen en 

overige belangstellenden 

 

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de 6e Dag van de Caritas op zaterdag 7 april. 

 

Deze dag zal in het teken staan van armoede. Want hoe komt het toch?  

De crisis is voorbij. De economie bloeit en groeit. De arbeidsmarkt staat onder druk. 

Maar……….de armoede neemt toe. Het blijkt hardnekkiger dan ooit. Wereldwijd zijn er meer 

miljonairs, terwijl de armoede niet afneemt. Ook verschijnt er een nieuwe tweedeling in 

onze samenleving. Aan de ene kant mensen die precies weten hoe alles werkt, en aan de andere 

kant mensen die nauwelijks meer zicht hebben op wat er gebeurt.  

Daarom dat op de Dag van de Caritas uw aandacht gevraagd wordt voor de strijd tegen armoede.  

 

Hoe ziet armoede er tegenwoordig uit? Hoe komen wij het als kerk en als caritas op het spoor? En 

wat kunnen en moeten wij doen? Jan Maassen, coördinator van de caritas van het bisdom 

Rotterdam, gaat in op deze vragen. In vijf workshops, met verschillende onderwerpen, worden ons 

ideeën aangereikt en  gaan we met elkaar in gesprek over wat ons te doen staat. Aan het eind wordt 

de brochure Samen tegen Armoede uitgereikt. In die brochure vindt u, naast achtergrond informatie, 

ook allerlei concrete tips en suggesties. 

 

Programma 

09.15   Mogelijkheid tot bijwonen H.Mis 

10.00   Opening en welkom  

10.10   Inleiding door Jan Maassen, coördinator caritas bisdom Rotterdam. 

10.45   1e ronde Workshops 

    1. Napraten met de inleider Jan Maassen over armoede 

    2. Bewaar het erfdeel: presentatie van de V3 cursus: Kor Berghuis 

    3. Noodhulp en Noodfondsen: door Burret Olde (Kerk in Actie) 

    4. Activeer je parochie: door diaken Gert Jan van der Wal 

    5. Investeer!: door Annemarie de Wit (Kansfonds) 

    6. Bemiddeling: als een aanvraag voor hulp niet klopt? Mw. Gruisen 

11.45   2e ronde Workshops 

12.30   Plenair 

12.45   Afsluiting en na afloop lunch 

13.30   Mogelijkheid tot rondleiding over het Heiligdom 

 

De dag begint om 10.00 uur. Om 09.15 is er gelegenheid voor de H. Mis. De dag wordt afgesloten 

met een lunch om 13.00. Soep en een kroket worden u aangeboden  

De plaats is het Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo, Hoogeweg 65. Parkeren kunt u op de 

parkeerplaats op de Kapellaan. 

Aanmelden gaarne via: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl  

 

Ernst Meyknecht, stafmedewerker caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam 
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