U laat uw
medebewoners
uit Pijnacker
toch niet in
de steek?
Meld het bij PCI als u iemand weet
die een financieel steuntje in de
rug kan gebruiken. Bijvoorbeeld:

schoolspullen?

Wilt u ons steunen?
U kunt ons steunen met een (al dan niet periodieke)
bijdrage of een schenking. Met uw geld kunnen we
vele mensen blij maken, die het hard nodig hebben.
U kunt uw bijdrage overmaken op het IBAN nummer
NL23 RABO 0142800228 ten name van de PCI Pijnacker.
Of neem contact met ons op (zie contactgegevens onderaan).

Kent u iemand
die een financieel
steuntje in de rug
kan gebruiken?

Nalatenschap
Ook kunt u de mensen in uw eigen gemeenschap
blijven helpen, door de PCI als begunstigde op te
nemen in uw testament in de vorm van een legaat.

PCI jaarcollecte
Eén keer per jaar houdt de PCI een deurcollecte na de

dagje uit?

nieuwe wasmachine?

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. Ook de
eenzamen binnen onze gemeenschap hebben de aandacht
van de PCI. Verder heeft de PCI regelmatig rond de kerst

Vul dit antwoordformulier in en lever

VRAAG HULP AAN PCI !

een actie voor minder bedeelde gezinnen in Pijnacker.

hem in in de kerk. Of neem contact op met het
parochiesecretariaat, 015- 3692480. Zij zorgen er dan
voor, dat wij telefonisch contact met u opnemen.

Bestuursleden PCI
Wim Langelaan, Lisa Bruinen, Elly van der Meer, Wim
Verhagen, Pauline van der Ploeg, Dick Vrijburg (diaken)

Ook zijn wij bereikbaar via
pcipijnacker@parochiechristuskoning.nl

Contact
Wij zijn bereikbaar via het parochiesecretariaat op 015-3692480
of via email pcipijnacker@parochiechristuskoning.nl

PAROCHIËLE
CARITAS
INSTELLING

Een financieel
steuntje in de rug

schoolspullen?

U kunt dit formulier invullen en deponeren in de speciale Hulpvraag-box, achter in de kerk. Een bestuurslid
zal vervolgens contact met u opnemen en bespreken of
en hoe we kunnen helpen. Uiteraard zullen wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen. U kunt ook mailen
naar pcipijnacker@parochiechristuskoning.nl

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) is een zelfstandig orgaan binnen de Parochie Christus Koning, die in Pijnacker
mensen financieel ondersteunt die in maatschappelijke
of financiële nood verkeren en/of behoefte hebben aan

Nieuwe
wasmachine?

Naam:

(andere) hulp. Schuldsanering hoort daar niet bij.
Adres:
Bij ons gaat het om een kleine, financiële steun in de
rug wanneer sociale voorzieningen van de gemeente en/of andere instanties geen oplossingen bieden.

dagje uit?

Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Woonplaats:

Telefoon:

- e en alleenstaande moeder die het schoolreisje van
haar kinderen niet kan betalen, waardoor zij
thuis moeten blijven;
- l eefgeld in de vorm van een voedselbon om een
lastige periode te overbruggen;
- i emand bij wie een primaire voorziening (bijv. een

Wat is PCI
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) is een zelfstan-

Email:

dig orgaan binnen de Parochie Christus Koning, dat
over een eigen deel van het vermogen van de plaat-

wasmachine) kapot is gegaan, maar geen geld heeft

selijke kerk in Pijnacker beschikt. Dit vermogen is

voor vervanging of reparatie (als ook de gemeente-

in de loop van tientallen jaren ontstaan en gegroeid,

lijke sociale dienst niet kan helpen).

doordat parochianen bijvoorbeeld schenkingen hebben gedaan of een erfenis ten goede lieten komen

Weet u iemand die wij kunnen helpen?

aan de kerk. De PCI kan hiermee mensen financieel

Kent u iemand in uw omgeving die zo’n financieel

ondersteunen die in maatschappelijke of financiële

steuntje in de rug zou kunnen gebruiken? Wijs hem

nood verkeren en behoefte hebben aan hulp.

of haar dan op de mogelijkheden van PCI. Of neem

De PCI steunt ook parochianen, jongeren en an-

zelf contact op met ons. Uw aanmelding zullen we

deren, die zich elders voor de medemens inzetten

uiteraard vertrouwelijk behandelen. Hiernaast

(ontwikkelingswerk). Een voorbeeld is onze jaar-

vindt u een aanmeldformulier, dat u achter kunt

lijkse bijdrage aan het goede werk van Pater Rudi

laten in onze ‘Hulpvraag’-box achter in de kerk.

Hogervorst in Chili.

Verzoek:

