
 
 

 

 

Beleidsplan 2019 - 2023 
 
Op weg naar 2023 willen we verder bouwen aan gemeenschap om werkelijk naar elkaar om te 
kunnen zien. Dat is wat ‘kerk zijn’ en ‘caritas doen’ betekent. 
 
1. Inleiding  
 
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) is dienstbaar aan de Kerk en samenleving. Zij wil door hulp 
te bieden aan mensen vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan deze opdracht door 
aandacht te geven aan concrete behoeften van personen en groepen van personen in het sociale 
domein.  
Het PCI beleid wordt omschreven in dit plan. De uitvoering geschiedt in samenwerking met het 
pastoraal team en het parochiebestuur. 
 
2. Doel  
 
De PCI probeert mensen met (materiële) problemen op weg te helpen en wil hierdoor op een 
hulpvaardige manier werken aan een rechtvaardiger wereld.  
De PCI heeft ten doel, haar caritatieve werkzaamheden een herkenbare plaats te bieden binnen 
de parochiegemeenschap. Zij beheert hiervoor het opgebouwde vermogen en zorgt voor 
werving van middelen en het doelmatige aanwenden van de gerealiseerde opbrengsten.  
Door samenwerking met de geloofsgemeenschappen binnen de parochie en door het netwerk te 
verbreden in de richting van organisaties buiten de kerk wordt gewerkt aan een betere 
herkenbaarheid van de caritatieve en diaconale activiteiten.  
 
3. Kerntaken  
 
De PCI richt zich op de navolgende kerntaken:  
A. Fysieke armoedebestrijding  

B. Sociale zorg – naastenliefde  

C. Ondersteuning op projectbasis van taak A en B  

D. Venster op maatschappelijke ontwikkelingen 

E. Vrijwilligers ondersteunen  
 



 
A. Fysieke armoedebestrijding  
 
Doelstelling: Het bieden van financiële ondersteuning binnen het gebied van de gehele Lebuinus 
parochie aan mensen in nood die geen of een laag inkomen hebben. Met name is hierin 
aandacht voor kinderen, ouderen, mensen die het moeilijk hebben in de agrarische sector, 
vluchtelingen, verslaafden en andere hulpvragers.  
Activiteiten: 1.Noodhulp  
Primair wordt er voor acute noodhulp directe ondersteuning geboden.  
Dit kan op financiële basis of op basis van doorverwijzing en begeleiding naar deskundige 
organisaties of instanties.  
Het verstrekken van goederen in natura kan ook een praktische uitwerking zijn.  
Het accent van ondersteuning zal vooral liggen op kwetsbare ouderen en gezinnen met 
kinderen. De beoordeling van deze steun zal geschieden op individuele basis en 
omstandigheden.  
2. Meester Geertshuis  
Het meester Geertshuis is op initiatief van de Caritas ven de RK kerk, de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Deventer en van de Do-Re-gemeente tot stand gekomen. Het MGH 
heeft een signalerende en verwijsfunctie. Voor het collectieve noodfonds, dat eerstelijnsopvang 
betreft, is er jaarlijks financiële ondersteuning.  
3. Kredietverstrekking.  
Voor een korte periode kan de PCI een financieel krediet verlenen ter overbrugging van een 
acute noodsituatie. De voorwaarden worden per situatie bepaald en zullen vooral gunstig voor 
de betrokkenen zijn.  
 
B. Sociale zorg - naastenliefde 
 
Doelstelling: Het creëren en ondersteunen van ontmoeting voor eenzamen en/of zieke mensen. 
De PCI ondersteunt organisaties die hiertoe investeren. Bijzonder aandachtspunt in deze tijd is 
(verborgen) eenzaamheid.  
 
Activiteiten: Bezoekgroepen.  
In het najaar van 2018 zijn lotgenotengroepen opgezet, die bij elkaar komen om ervaringen te 
delen rondom het verlies van een partner of een kind. 
 
In elk geloofscentrum zal getracht worden invulling te geven aan deze groepen. Sleutelwoorden 
in deze zijn:  
1. eenzaamheid thuis of in een verzorgingshuis  

2. omgaan met verlieservaring  

3. omzien naar zieken van iedere leeftijd.  
 



 
C. Ondersteuning op projectbasis van taak A en B 
 
Doelstelling: Het bevorderen van onderlinge contacten en het verminderen van eenzaamheid 
geeft mensen meer levenszin. Hiervoor kan men laagdrempelige groepsontmoeting organiseren 
voor mensen die tot rust en op adem willen komen in een vertrouwde omgeving.  
Activiteiten:  
1. Herberg van Ars  
2. Noaberhuus Olst-Wijhe  
3. Titus Brandsmahuis. 
Deze organisaties bieden ontmoeting, gezelligheid, tijdsbesteding en een luisterend oor tijdens 
de wekelijkse activiteiten. De PCI ondersteunt deze inloophuizen om de ontmoeting tussen 
mensen te stimuleren. Deze organisaties zullen een structurele ondersteuning en ondersteuning 
op basis van projecten en activiteiten verkrijgen.  
Nieuwe activiteiten:  
Creatieve ideeën, die voldoen aan de doelstelling van de PCI zullen geïnitieerd en ondersteund 
worden. De doelgroepen hiervoor zijn kinderen, ouderen, gehandicapten, mensen die het 
moeilijk hebben in de agrarische sector, minima en alleenstaanden. De PCI wil aandacht voor 
deze mensen gedurende het hele jaar en niet uitsluitend tijdens de feestdagen.  
Extra aandacht gaat uit naar kinderen in armoede.  
 
D. Venster op maatschappelijke ontwikkelingen 
 
Vanuit de parochie volgt de PCI maatschappelijke ontwikkelingen, om steeds weer opnieuw 
bewust te ontdekken hoe en in welke context samen kerk te zijn en waarheen de H. Geest leidt. 
Daarop wordt in verbinding met het pastoraal team invulling gegeven aan het beleidsplan. Via 
het parochieblad ’t Zout en de halfjaarlijkse inspiratiedagen worden de activiteiten en inzichten 
gedeeld met (werkgroepen in) de verschillende geloofsgemeenschappen.  
Jaarlijks vindt er een gesprek met het parochiebestuur plaats, waarin beide besturen elkaar op 
de hoogte brengen van de ontwikkelingen en de samenwerking met elkaar bekrachtigen. 
Bezoekwerk bijvoorbeeld wordt in samenwerking met het parochiebestuur ondersteund. 
 
E. Vrijwilligers ondersteunen  
 
Doelstelling: De PCI wil zorgdragen voor ondersteuning, toerusting en 
deskundigheidsbevordering van diaconale vrijwilligers.  
Activiteiten: Er zal tweemaal per jaar een activiteit in een ontspannen sfeer georganiseerd 
worden. Dankbaarheid naar hen zal vanzelfsprekend zijn. Voorlichting en informatieverstrekking 
aan hen zal permanent aandacht krijgen.  
 
Aandachtspunt voor de komende periode zal het bezoeken van de verschillende locaties zijn. Er 
wordt veel gedaan op diaconaal gebied. De PCI wil horen en zien wat er al gebeurt. De PCI wil 
ook realistisch vooruit kijken, wetend dat het aantal vrijwilligers afneemt. Samen bouwen aan 
een stevig netwerk zorgt ervoor, dat we meer kunnen betekenen voor mensen die een steuntje 
(zowel fysiek-materieel als sociaal) in de rug kunnen gebruiken. Zo willen we vooruitzien naar 
2023 en bouwen aan een leefbare gemeenschap waarin we werkelijk om kúnnen zien naar 
elkaar. Daarnaast zou het mooi zijn nieuwe activiteiten te ontwikkelen, waarin de PCI een 
inspirerende, stimulerende en ondersteunende rol zal hebben. 



 
4. Financiën 
 
Om de doelstellingen te bereiken heeft de PCI financiële middelen ter beschikking.  
Deze komen voort uit het beheer van het vermogen en de zorg voor het verwerven van 
collectes, fondsen en subsidies.  
Voor het uitvoeren van de kerntaken wordt jaarlijks een begroting opgesteld.  
In grote lijnen gaat het jaarlijks om de volgende budgettering:  
 
Fysieke armoedebestrijding:  
€ 5.000,=  
 

Sociale zorg - naastenliefde  
€ 5.000,=  
 
Projectondersteuning:  
€ 10.000,=  
 
Vrijwilligersondersteuning  
€ 1.000,=  
________  
Totale omvang budgettering € 21.000,= 

 

 

 


