
Jaarverslag 2021 PCI van de Parochie H. Thomas 
 
De Parochiële Caritas Instelling geeft aandacht aan concrete noden van zowel personen als groepen. 
De PCI beschikt over gelden die door giften, legaten en beleggingen zijn verworven. Het bestuur 
bewaakt de financiën en keert, na toetsing, uit aan personen en groepen mensen die een hulpvraag 
indienen of wijzen hen op de mogelijkheden van burgerlijke overheid. 
Ondanks de  corona pandemie met de lockdown hebben we in 2021 toch 4 bestuursvergaderingen 
kunnen houden. Alle tussentijdse aanvragen zijn digitaal behandeld. 
 
Bestuurssamenstelling 
Aan het begin van het jaar waren er 2 plaatsen in het bestuur vacant.  
Per 1 juni 2021 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd door de bisschop van Rotterdam. 
Hiermee is er binnen het bestuur weer een vertegenwoordiging uit alle parochiekernen van onze 
parochie.  
 
De Caritaszuil 
Deze heeft 2 jaar binnen onze parochiekernen gerouleerd. Elke 4 maanden werd deze verplaatst naar 
een kerk in een andere kern. 
De Caritaszuil heeft het werk van de PCI zichtbaar gemaakt, naast de artikelen die in het parochieblad 
zijn geplaatst.  
 
Sacramentsdag 
De opbrengst van de collecte op Sacramentsdag in het weekend van 5 en 6 juni was voor het werk 
van de PCI. 
De opbrengst van deze collecte is verdeeld over 3 projecten: 

* gratis maaltijden door Buurten & Zo in Alphen aan den Rijn 
* fruit voor de Voedselbank Alphen aan den Rijn  en Omstreken  
* het opleiden van maatjes voor Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn e.o. 

 
Fonds Willemse en Mutsaers  
Van het bovenstaande fonds kreeg de PCI einde van het jaar een bedrag uitgekeerd over de jaren 
2019 t/m 2021.  
 
Samenwerking  
De PCI werkt nauw samen met het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn (DPA). 
In het DPA komen vertegenwoordigers bijeen van meer dan 20 geloofsgemeenschappen en  een 
aantal hulpverlenende organisaties uit Alphen aan den Rijn.  
Organisaties waarvan vertegenwoordigers in het DPA bijeenkomen zijn o.a.:  
de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken, de Stichting GeldZorg e.o., 
Stichting Nieuwe Alphenaren,  P.I. Alphen aan den Rijn (afdeling geestelijke verzorging) , Stichting Het 
Open Venster, De Kerstpakkettenactie Alphen aan den Rijn. 
Het DPA coördineert hulp aan deze organisaties of individuen. 
Via de organisaties binnen het DPA komen geregeld aanvragen bij de PCI terecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Aanvragen 
In 2021 zijn o.a. bijdragen geleverd aan: 
*Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken  
   als bijdrage voor de aanschaf van een koelvitrine bij nieuwbouw 
*Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken  
   voor inkoop van kaas voor in de voedselpakketten 
*De Penitentiaire Instelling Alpen aan den Rijn 
    voor de aanschaf van wekkerradio’s, cd-spelers, kerstattenties en een maandelijkse Rozengroet. 
*Stichting MEE Zuid-Holland Noord (inzameling Fondsengeld) 
    om de aanschaf van een aangepaste auto voor gezin mogelijk te maken 
*Tom in de Buurt 
    via deze organisatie  zijn personen/gezinnen financieel ondersteund  
* de pastor diaconie heeft diverse malen via uitgaven 1ste lijn hulp personen kunnen helpen. 
 
Tot slot 
Het bestuur van de PCI is dankbaar dit mooie werk te kunnen doen en hoopt daar met Gods zegen 
het komende jaar mee door te gaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 


