Samen vieren, elkaar ontmoeten en samen eten.
Dit zijn de ingrediënten van de Herbergvieringen
in de Herberg van Ars (Wijkcentrum De Driehoek,
Rielerweg 110 te Deventer) elke 1e en 3e zaterdag van
de maand van 17.00 tot 18.00
De Herberg is iedere woensdag van 10:00 -12:00 open
voor een praatje en/of een kop koffie.
Contactpersoon: Jos Egberts, mobiel: 06-23302254.
herbergvanars@heiligelebuinus.nl
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Een gastvrije huiskamer waar mensen even op adem
kunnen komen. Het is een plek waar je kunt zijn wie je
bent, waar aandacht is voor wat bezoekers beweegt en
bezielt.
Mr. Geertshuis, Assenstraat 20 Deventer
Telefoon 0570 – 613340
info@meestergeertshuis.nl
Spreekuur voor hulpvragen:
Woensdag open spreekuur 11:00 – 13:00 uur
Vrijdag op afspraak: 13:00 – 16:00 uur
Huiskamer inloop:
Maandag, woensdag en zaterdag 13:30 – 16:00 uur
In het Noaberhuus is iedereen
welkom.
Het Noaberhuus is een plek waar
aandacht en gezelligheid wordt
geboden, maar ook advies en
informatie. Het Noaberhuus
biedt in principe vraaggerichte
activiteiten en ondersteuning.
Het Noaberhuus is ontstaan uit
een netwerk van professionele
en vrijwilligersorganisaties,
kerken en ondernemers.
Kijk voor openingstijden op:
www.noaberhuusow.nl
Voorzitter: Theo van der Vegt
t.vandervegt@kpnmail.nl

Geloof het maar
Geloof het maar,
jij kleine mens,
kleine gemeenschap:
je bent het zout der aarde.
Je hebt alles in je om smaak te geven
aan het samenleven,
om goed te zijn en goed te doen.
Er is een kracht in jou
die mensen beter maakt.
Geloof het maar en maak het waar.

Caritas gaat door, ook in coronatijd
De kalender is dun, het jaar loopt ten einde. En weer
was het een vreemd jaar. Met vooral wat niet kon.
Uw PCI heeft zich ingespannen om haar missie,
omkijken naar mensen vorm te geven.
In 2020 zijn we gestart met een doosje eitjes
rondbrengen aan de mensen die normaal gesproken
bezoek ontvangen. Toen de bezoekers niet meer op pad
konden, dreigde nog meer eenzaamheid. “Alstublieft,
een doosje eitjes om te laten blijken dat de kerk aan u
denkt.” Aan het eind van 2020 hebben we àlle
vrijwilligers in de gehele parochie èn de bezoekadressen
verrast met een amaryllusbol en een kerststol en een
mooie groet. De bollen kwamen wat laat in bloei, maar
het gaf wel veel kleur en vrolijkheid in de vensterbank.
En zo rolden we 2021 in. En weer is er die vervelende
Covid-19.
Het werd Pasen en nog steeds de beperkende
maatregelen. Daarom brachten we lichtjes rond.
Een lichtje, een gewijd palmtakje, een boekje
De Lichtweg, een zakje paaseitjes en een mooie
aandachtskaart.
Nu wordt het weer Kerstmis en we hebben de smaak te
pakken: alle vrijwilligers en bezoekadressen ontvangen
een inspiratieboekje van Marinus van den Berg, “Op
weg naar Kerstmis 2021” en een lieve groet. De teksten
op de kaarten zijn telkens van Lonneke Gunnink, onze
pastoraal werker.
En toen we elkaar weer mochten ontmoeten, zijn we
gestart met een inspiratiedag.
Dat was op 6 november. Marianne Kok, coördinator van
het Mr. Geertshuis, vertelde over de presentiebenadering. Dat ging over ‘goed luisteren’, wat zit er
achter dit gezellige gesprek, oog hebben voor wat zich
niet direct laat zien, veiligheid voelbaar laten zijn,
respect. En vooral: neem de tijd voor een goed gesprek.
De H. Lebuinus is een bloeiende parochie met veel
betrokken mensen: in totaal zijn er zo’n 1100
vrijwilligers en 200 bezoekadressen.
Dit jaar is PCI natuurlijk doorgegaan met het
ondersteunen van de inloophuizen in onze parochie.
Wonderlijk genoeg kwamen er weinig directe
hulpvragen bij ons binnen.
De inloophuizen, het Noaberhuus en het Meester
Geertshuis zijn zoveel mogelijk open gebleven.
Iemand die behoefte heeft aan een luisterend oor of
een kop koffie kan daar naar binnen lopen.

Wij merken dat achter de schermen ook veel werk is
doorgegaan, denk maar aan het telefonisch contact
houden met parochianen. De bijdrage en het werk van
de kerstpakketten kon doorgaan.
Op veel plekken zijn extra samen-eten-momenten
georganiseerd.
Wij konden o.a. een bijdrage doen aan de Joseph
Wresinsky Cultuur Stichting. Zij maken hoogwaardige
theater- en muziekprodukties onder het credo ‘cultuur
als wapen tegen armoede’. Ervaringsdeskundigen in
armoede werken samen met ervaren theatermakers en
muzikanten. Het zijn allemaal mensen met bijzondere
kwaliteiten die in het theaterstuk ‘Zie de mens’
uitdragen wat instanties doen met mensen die
afhankelijk worden.
Tenslotte: uw PCI-bestuur is op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Ondanks de grote veranderingen die in
onze kerkprovincie en in de Heilige Lebuinus op ons
pad komen, zal het caritaswerk altijd doorgaan.
De PCI (Caritas) werkt vanuit een christelijke overtuiging
en geeft gestalte aan de opdracht van de kerk om
dienstbaar te zijn aan de samenleving en daardoor bij te
dragen aan het bevorderen van de sociale
rechtvaardigheid.
De vier pijlers van PCI zijn: fysieke armoedebestrijding,
sociale zorg, naastenliefde, omkijken naar mensen,
ondersteuning van projecten en niet te vergeten de
vrijwilligersondersteuning.
Activiteiten kosten geld. In 2020 konden we geen
deurcollecte houden met Kerstmis.
En ook dit jaar weer geen deurcollecte met Kerstmis.
U kunt uw blijk van waardering uiteraard storten op
ons rekening nr. NL 09 INGB 0659 9672 94
Lees meer op de site van H. Lebuinus, kopje Diaconie.
Helaas kunnen we ook dit jaar maar een beperkt aantal
kerstvieringen houden in onze parochie. Dat bijzondere,
serene, religieuze gevoel van de kerstnacht kunnen we
in ieder geval in eigen kring, in eigen huiskamer
proberen te creëren.
Bij het licht van een kaars kunnen we uitzien naar de
komst van de Heer. Zijn missie is ook onze missie:
aandacht voor de medemens, hoop op verlichting voor
de verdrukten, vrede op aarde voor alle mensen
Het bestuur van PCI H. Lebuinus wenst u een goede
gezondheid en alle goeds in 2022.

