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Beleidsplan 2022 

Doelstellingen beleid 

Het werk van het stadsdiaconaat heeft drie hoofddoelen: 

1. Mensen in (grote) nood helpen waar anderen (gemeente, organisaties) niet of niet snel 

helpen 

2. Parochianen bewust maken van de noden in de samenleving die om hun hulp vragen; 

3. De buitenwereld bewust maken van de diaconale rol die de kerken in onze samenleving 

(nog) spelen. 

 Ad 1: helaas komt dit vaker voor dan men zou denken. Meestal loopt onze hulp via de PCI’s, de 
Parochiële Caritas Instellingen. 

Ad 2: als instrumenten hiervoor worden gebruikt: 

• De RKDU website en de periodieke nieuwsbrief 

• Artikelen in parochiebladen en nieuwsbrieven en op websites van de drie parochies 

• Sensibilisering in de kerk via preken in vieringen en gesprekken, workshops en presentaties 

waar dat maar kan. 

Ad 3: als instrumenten hiervoor worden gebruikt: 

• Het opzetten van diaconale activiteiten voor de stad zoals Papiercafé ’s, Smulhuis in Augus-

tinus, activiteiten voor voedselbank e.d. 

• Het actief promoten van onze hulpmogelijkheden (PCI’s, pastorale hulp, kaarsjes opsteken 

etc.), vooral bij intermediairs zoals de Buurtteams e.d. 

• Publiciteit genereren via persberichten en andere mogelijkheden 

Resultaten 2021 

Eerst enkele prealabele opmerkingen: 

• Het zal bekend zijn: het is steeds moeilijker om gemotiveerde mensen te vinden die mee 

willen helpen (geldt niet alleen voor de kerk maar ook voor bijvoorbeeld de voedselban-

ken). Dat beperkt onze slagkracht, temeer daar dit werk in principe pro Deo (gratis) wordt 

gedaan. 

• De covid-19 crisis maakt het moeilijk om mensen dicht te benaderen en om nieuwe men-

sen te vinden voor dit werk. Ook gezamenlijke projecten zoals de Adventsactie moeten we 

met beperkte menskracht uitvoeren. 
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• Diaconie is als aandachtsveld wat op de achtergrond geraakt bij de meeste parochies in Ne-

derland en ook bij onze drie parochies. Veel aandacht gaat (begrijpelijk) naar de wekelijkse 

vieringen. Maar “een kerk die niet dient, dient tot niets”. Vandaar dat wij als kerken toch 

ook op het punt van de diaconie de hand krachtig aan de ploeg willen slaan. 

De belangrijkste resultaten van 2021: 

• Wij coördineren onze diaconale activiteiten via een aparte werkgroep, de Werkgroep dia-

conie. Deze werkgroep heeft in het afgelopen jaar de Vastenactie en Adventsactie goed op 

de kaart gezet evenals enkele andere projecten zoals de Vredesweek en de Martinusdag. 

• Het werk van de PCI’s wordt bekender en meer gewaardeerd. Dat komt enerzijds doordat 

wij de contacten met de Buurtteams hebben aangehaald die een belangrijke “leverancier” 

zijn van aanvragen om hulp en anderzijds omdat ook andere instanties (vanwege de lang-

zaam toenemende bekendheid van het stadsdiaconaat) ons meer weten te vinden. Een be-

langrijk aandachtspunt is wel dat we te weinig zicht hebben op de verborgen noden in de 

stad, noden die de hulpverlenende instanties niet bereiken. Er zou een netwerk van bur-

gers (parochianen?) moeten zijn dat omziet naar die verborgen noden. 

• Onder de vleugels van de “Stichting Utrecht op Orde” hebben wij een plan kunnen ontwik-

kelen voor het opzetten van vier of vijf Papiercafé’s in de stad. Het eerste Papiercafé is in 

de tweede helft van 2021 van start gegaan in het Leerhuis van de Gerardus Majella. De ge-

meente Utrecht heeft subsidie gegeven voor deze activiteit waarmee een betaald coördi-

nator  kan worden aangesteld. In het Papiercafé zitten vrijwilligers die mensen helpen met 

onbegrijpelijke formulieren, documenten en andere papieren. 

• Niet onvermeld mag blijven de rol die de Gerardus Majella speelt voor (ongedocumen-

teerde) vluchtelingen en daklozen. Wie aanbelt bij de pastorie van de Broeders, krijgt aan-

dacht, eten en zo nodig verdere hulp. Zij zijn de meest zichtbare vertegenwoordigers van 

de katholieke kerk in Utrecht voor de armsten en behoeftigsten in de stad. Een grote uitda-

ging is wel om slaapplaatsen te vinden voor mensen die aan komen zetten. Bijna elke 

maand zijn dat er wel enkelen. 

• Wij hebben een aanzet gegeven tot het opzetten van een eetgelegenheid voor ongedocu-

menteerde vluchtelingen (het “Smulhuis”) in of onder de Augustinuskerk. Die eetgelegen-

heid zat vroeger elders in de stad maar is daar gesloten. Nu de Augustinus wordt ver-

bouwd, ligt dit project even stil maar er is nog steeds een reële kans dat het t.z.t. ervan zal 

komen. 

• Het RK diaconaat Utrecht is begonnen om een aantal (diaconale) gedenkdagen onder de 

aandacht van de parochianen en de buitenwacht te brengen. Dat varieert van wereldvre-

dedag en wereldvoedseldag tot 1 mei als dag van Jozef de arbeider en de gedenkdagen van 

de heilige Laurentius en de heilige Vincentius a Paulo. Over elk van die dagen maken wij op 

de website van RKDU een presentatie waarbij wij ook altijd de invalshoek van onze kerk 

(vaak via een bericht van paus Franciscus) belichten. 
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• De nieuwsbrief van RKDU heeft een toenemend aantal abonnees. Wie wil, kan zich hier 

aanmelden. 

• Wij hebben het afgelopen jaar drie persberichten uitgestuurd (over de vastenactie, de dia-

conale wandeling “Utrecht Omsingel” en de dag van de aarde). De persberichten zijn rede-

lijk goed opgepikt. 

Plannen voor 2022 

De plannen voor 2022 zijn voor een flink deel doorgaan met de bestaande activiteiten en die zo 
mogelijk verder uitbouwen. Daarnaast zijn ook enkele nieuwe initiatieven voorzien. 

Doorgaan met bestaande activiteiten en zo mogelijk uitbouwen: 

• Werkgroep diaconie verder professionaliseren. 

• De contacten tussen de PCI’s onderling versterken en de contacten met “leveranciers van 

hulpvragen” (Buurtteams, U-Centraal, voedselbanken etc.) verder aanhalen. 

• Het Papiercafé in het Leerhuis verder uitbouwen, o.a. door meer bekendheid bij “influen-

cers” in de buurt. 

• Diaconale gedenkdagen meer promoten. 

Nieuwe initiatieven: 

• Netwerk van burgers/parochianen in de stad die omzien naar anderen opzetten. Een mooi 

voorbeeld is de Stichting Kracht van Zuilen die veel goed werk doet voor de buurt. 

• Het aantal Papiercafé’s uitbreiden in samenwerking met de Stichting Utrecht op Orde. 

• Het Knooppunt Lunetten ondersteunen met geld en menskracht. 

• De contacten met de (katholieke) basisscholen aanhalen voor de Vastenactie en Advents-

actie maar ook voor eventuele andere activiteiten. 

• Coördinatiepunt zijn voor katholieke diaconie in de stad Utrecht in tal van gremia. En regel-

matig overleg voeren met protestantse collega’s en evangelische. 

  

+++ Eind+++ 

 

 

https://rkdu.nl/nieuwsbrief/
https://rkdu.nl/nieuwsbrief/
http://krachtvanzuilen.nl/
https://knooppuntlunetten.com/

