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Lege pastorieën voor statushouders

Bisschop Harrie Smeets ondersteunt van harte de oproep aan parochies om woonruimte ter beschikking
te stellen aan statushouders. Dit zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, maar voor wie nog
geen woning beschikbaar is. Volgens de bisschop is het een uitstekend idee om leegstaande pastorieën
voor dit doel te verhuren. Zelf heeft hij zich ook meerdere keren persoonlijk ingezet om vluchtelingen in
Nederland te helpen.
Vorige maand deed de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom in Clavis al een oproep aan parochies om
leegstaande pastorieën of andere woningen die in het bezit van parochies zijn, hiervoor aan te melden. Dit
leverde helaas nog niet zoveel reacties op. In totaal moeten er in Limburg meer dan 500 statushouders worden
ondergebracht. Gemeentes en woningverenigingen zijn hard op zoek naar woonruimte en willen daarvoor ook
een redelijke huurprijs betalen. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers nodig die statushouders willen begeleiden bij
hun inburgering in Limburg.
Lege pastorieën/woningen
Parochies die een leegstaande woning/pastorie beschikbaar willen stellen kunnen hierover contact opnemen met
algemeen-econoom Frank Hamers van het bisdom. Wie meer wil weten over het totale project ‘Vluchtelingen
onder dak’ kan contact opnemen met Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving.

Landelijke inspiratiedagen

De Dienst Kerk en Samenleving is ook betrokken bij twee landelijke inititieven op het gebied van diaconie en
sociaal werk. Op 26 januari is er in Ede een werkconferentie ‘Geloven in mensen’. Hier staat de problematiek
rond armoe en schulden centraal en de vraag wat parochies en andere plaatselijke kerken hierin kunnen
betekenen. Vanuit het bisdom Roermond wordt het project Schuldhulpmaatje nader toegelicht. Meer informatie
werkconferentie
Begin april is er in Nieuwkuijk een diaconale inspiratiedag die mede vanuit de Bisschoppenconferentie wordt
georganiseerd. Deze dag is bedoeld om parochianen en diaconale vrijwilligers een inkijk te geven in de veelheid
van diaconale projecten die door het hele land georganiseerd worden. Ieder bisdom zal daar een project
presenteren. Verder zijn er ook workshops van fondsen en sociaal-maatschappelijke instellingen.
Hoofdspreker tijdens deze inspiratiedag is kardinaal Peter Turkson die in het Vaticaan verantwoordelijk is voor
het beleid van de kerk op het gebied van diaconie, sociale omstandigheden en mensenrechten. Ook diverse
religieuzen gaan in op de vraag waarom zij zich diaconaal inzetten.

