neem zelf contact op met één van de
bestuursleden. Uw aanmelding zullen we
uiteraard vertrouwelijk behandelen.

Contact
Hieronder vindt u de gegevens van de PCI
bestuursleden. U kunt ons telefonisch bereiken
op onderstaande telefoonnummers. Mailen kan
ook naar secretariaatpcipijnacker@gmail.com

Wilt u ons steunen met een schenking, ook dan
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kunt u contact opnemen met één van de PCI
bestuursleden. Met uw geld kunnen we vele
mensen blij maken die het hard nodig hebben.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het
IBAN nummer NL23 RABO 0142800228 ten
name van de PCI Pijnacker

• Norma Drost, 06-55731407
• Lisa Bruinen, 015-3695212
• Elly van der Meer, 06-29172395

Kleinschalige
financiële hulp
aan mensen in nood

• Wim Langelaan, 015-3697320
• Wim Verhagen, 015-3697811

Parochiekern H. Joannes de Dooper

• Pier Tolsma, 06-12967036 (diaken)
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Kleinschalige
financiële hulp
aan mensen in nood
Parochiekern H. Joannes de Dooper

Wat is de PCI?

Ontwikkelingsprojecten

De PCI (Parochiele Caritas Instelling) is binnen

De PCI steunt verder parochianen, jongeren

Parochie Christus Koning een zelfstandig

en anderen, die zich elders voor de medemens

orgaan dat over een eigen deel van het

inzetten (ontwikkelingswerk). Een voorbeeld

vermogen van de plaatselijke kerk in Pijnacker

is het lokale initiatief “Pijnackenaren steunen

beschikt. Dit vermogen is in de loop van

Armenië”.

tientallen jaren ontstaan en gegroeid, omdat
parochianen bijvoorbeeld schenkingen
hebben gedaan of een erfenis ten goede
lieten komen aan de kerk. De PCI kan hiermee
mensen financieel ondersteunen die in
maatschappelijke nood verkeren of behoefte
hebben aan hulp.

Kleine steun in de rug
Schuldsanering ziet de PCI niet als haar taak.
Het gaat om een kleine steun in de rug wanneer
sociale voorzieningen van de gemeente en
andere instanties geen oplossingen bieden.
Bijvoorbeeld:
- een alleenstaande moeder die het schoolreisje
van haar kinderen niet kan betalen, zodat
de kinderen thuis moeten blijven;
- een ouder echtpaar dat geen geld heeft 		
voor medicijnen die niet door de verzekering
worden vergoed;
- een alleenstaande oudere van wie het bed of
een andere primaire voorziening kapot is
gegaan en bij de gemeentelijke sociale dienst
geen vergoeding hiervoor krijgt

PCI jaarcollecte
Eén keer per jaar houdt de PCI een deurcollecte
na de weekendvieringen in de kerk. Daarmee
willen we ons werk onder de aandacht brengen
en tegelijk een specifiek lokaal project steunen.
Zo hebben we (gezinnen van) ondernemers die
het moeilijk hebben gesteund maar ook kinderen
uit bijstandsgezinnen en vluchtelingen. Verder
heeft de PCI elk jaar rond de kerst een actie voor
minder bedeelde gezinnen in Pijnacker.
U kan helpen!
Kent u iemand in uw omgeving
die een steuntje in de rug zou
kunnen gebruiken? Wijs die
persoon dan op de PCI of
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