
Zaterdag 23 juni 2012 UBI CARITAS 

Een inspiratiedag voor vrijwilligers en mensen die vrijwilliger willen worden voor de Caritas 

in Migrantengemeenschappen van het bisdom. 

De Kerk groeit! Vooral in de vorm van migrantengemeenschappen in ons bisdom. Juist in die 

gemeenschappen is er veel behoefte aan vrijwilligers voor de Caritas. 

De Spaanstalige parochie in Amsterdam is daarom verleden jaar begonnen met een speciale 

cursus. Zo’n twintig vrijwilligers hebben zich bekwaamd in de praktische hulpverlening 

vanuit hun parochiegemeenschap. Op 23 juni wordt deze cursus afgesloten met een 

feestelijke en inspirerende dag, genaamd UBI CARITAS. 

Iedereen die zich betrokken voelt bij deze gemeenschappen en wil weten of hij of zij als 

vrijwillig(st)er aan de slag kan in de Caritas is van harte welkom. 

Aanmelden bij het RK Dekenaat Amsterdam: rk@dekenaat-amsterdam.nl  

 

 

 

 

Programma 

 

Wij starten om 10.00 uur. 

In de ochtend legt Jorge Castillo Guerra, docent aan de Universiteit van Nijmegen en medeauteur van 

het Handboek Diaconie in Beweging, uit wat het belang is van vrijwilligerswerk en vooral je inzet als 

helper van anderen. 

Pastor Toos Beentjes, van de spaanstalige parochie, vertelt over het project “Sirviendo junt@s”. In 

deze cursus werden een jaar lang mensen opgeleid als vrijwilliger voor de caritas. Daarna komen de 

cursisten zelf aan het woord. 

Deken Ambro Bakker geeft aan de cursisten hun diploma.  

De lunch wordt verzorgd en u aangeboden. 

Tijdens de lunch kunt u ‘speeddaten’ met een aantal organisaties die zich inzetten voor kwetsbare 

mensen. 

 

In de middag worden er twee workshops gegeven.  

De eerste workshop gaat in op de vraag wat de Caritas vandaag is. Hoe helpen wij kwetsbare mensen 

vanuit onze geloofsgemeenschappen?  

De tweede workshop gaat over vrijwilligerswerk. Wat betekent het als je vrijwilliger wordt? Wat heb 

je dan nodig? En wat geeft het je? 

De dag eindigt om ongeveer 15.00 uur. 

 

WORKSHOPS 

 

In de middag worden er twee workshops gegevens: 

1. Caritas in beweging 

• Wat betekent dat woord eigenlijk? 

• Hoe ziet de moderne Caritas eruit? 

• Wat betekent dat voor onszelf? 

• Hoe kunnen wij ons inzetten voor de Caritas? 



 
2.  Vrijwilligers als hart van de gemeenschap 

• Vrijwilliger in de kerk anno 2012 

• Waarom zijn vrijwilligers zo belangrijk? 

• Wat kunnen vrijwilligers betekenen voor een ander? 

• Waarom vrijwilliger zijn een verrijking van je leven is. 

 

SPEEDDATEN met:… 

• Dokters van de Wereld 

• Inloophuis Een Stap Verder 

• Wereldhuis 

• En anderen 

 

PRAKTISCHE GEGEVENS 

 

Plaats   RK Kerk “De BOOM” 

   Gibraltarsstraat 55 

   1055 NK Amsterdam 

 

Contact   Pastor Toos Beentjes 

   06 – 45 38 00 17 

 

Bereikbaarheid  Bus 21 vanaf Centraal Station, halte      

   Admiraal de Ruijterweg;  

   Tram 12 vanaf station Amstel of Sloterdijk,  

   halte voor de kerk Adm.de Ruijterweg 

   Tram 14 vanaf Flevopark of Slotermeer,  

   Halte voor de kerk Adm.de Ruijterweg. 

 

Kosten   Toegang is gratis 

 

Lunch   De lunch wordt u aangeboden. 

 

Aanmelding  Bij RK Dekenaat Amsterdam: rk@dekenaat-amsterdam.nl 

 

Organisatie  Casa Migrante i.s.m. 

   RK Dekenaat Amsterdam    

   Bisdom Haarlem-Amsterdam 

   Dienst Diocesane Caritas 

 

Sponsoring  Deze dag is mogelijk gemaakt door het SKAN fonds  

                   


