Activiteiten PCI Paus Johannes XXIII in 2019
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van parochie Paus Johannes XXIII heeft evenals onze
parochie sinds 2010 een centraal bestuur met caritas werkgroepen in alle locaties. De PCI
heeft de volgende missie: “Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht
van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de
concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te
dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid”. Wij richten ons voornamelijk op
projecten binnen onze samenleving rondom armoede, zieken, ouderen en jongeren.
Wij vergaderen maandelijks. Twee keer per jaar hebben we een plenair overleg met de
vertegenwoordigers vanuit de lokale werkgroepen.
Sinds een aantal jaar doen we steeds meer om de PCI “meer op de kaart te zetten”, in
2019 hebben we een website gelanceerd zodat iedereen ons makkelijker kan vinden.
Voor aanvragen proberen we steeds meer gebruik te maken van onze intermediairs.
In 2019 is voor een bedrag van € 67.500 (2015: € 85.000) aan uitgaven gedaan. Iedere locatie
heeft gelden ter beschikking gesteld voor lokale, individuele noden, voor attenties met Pasen,
Sinterklaas en Kerstmis en ter ondersteuning van zieken; tevens ontving een aantal
instellingen in binnen- en buitenland een bijdrage ten behoeve van bepaalde projecten.
In april hebben we overleg gehad met het parochiebestuur. Na de kennismaking hebben we
bijgepraat over alles wat speelt bij ons als PCI.
Begin van het jaar heeft het tweejaarlijkse armoedeonderzoek plaatsgevonden. Twee
bestuursleden hebben de enquête ingevuld. Wij hebben dit teruggezonden naar de DKCI. Ten
opzichte van twee jaar geleden waren hier weinig zaken gewijzigd: de vraag naar hulp blijft
groot.
Het diaconaal weekend was in juni. Het goede doel was dit jaar Stichting De Barrage, een
opvangplaats voor kinderen met opvangproblemen en ontwikkelingsachterstand en/of
beperking. Er is in alle locaties buitenspeelgoed, gezelschapsspelletjes en puzzels ingezameld.
De opbrengst van de collecte was voor De Barrage, aangevuld met een bijdrage van de PCI
zelf.
We waren genomineerd voor de Ariënsprijs met het project De Trossel in Schalkwijk. Dit is
een 3-jaarlijkse prijs voor bijzondere projecten binnen het Aartsbisdom. Op 12 oktober 2019
was de uitreiking van deze prijs, wij vielen helaas buiten de prijzen.
En waar haalt de PCI dat geld dan allemaal vandaan?
De inkomsten komen vooral voort uit de opbrengsten van spaargelden en effecten die in de
afgelopen jaren in alle locaties bijeen zijn gebracht. Daarnaast is er nog opbrengst uit giften
en uit de verhuur van onroerend goed.
Het aartsbisdom heeft strikte voorwaarden gegeven voor het beleggen van overtollig
(gemeenschaps)geld, deze voorwaarden worden door ons opgevolgd. Twee keer per jaar
hebben we overleg met onze adviseur van de bank in verband met onze beleggingen.

Het PCI bestuur kan in alle locaties rekenen op de lokale caritas werkgroepen die lokale
projecten opsporen. Heeft u ideeën of projecten op het gebied van armoede, zieken, ouderen
of jongeren, meld dit dan bij uw lokale caritas vertegenwoordigers. Email-adressen van de
PCI en de lokale werkgroepen zijn te vinden in het Open Venster of op de website van de
parochie www.pcipj23.nl.
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