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Aan de leden van de PCI werkgroepen Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 
 
Amersfoort, 18 maart 2020 
 
Betreft: Coronavirus en werkgroepen dag 18 april  
 
Beste werkgroepleden, 
 
Het PCI bestuur heeft dinsdag 17 maart jl. voor het eerst weer voltallig, maar onder 
bijzondere omstandigheden, vergaderd. Ook wij willen de Corona maatregelen vanuit RIVM 
zo goed mogelijk volgen, met daarbij een speciale uitdaging voor nabijheid en ‘afstand 
houden’. Als bestuur moeten we hierbij de veiligheid/bescherming van onze vrijwilligers 
vooropstellen en willen op dit moment dan ook afraden om op huisbezoek te gaan en 
hulpaanvragen zoveel mogelijk telefonisch of per mail af te handelen. 
 
Meteen kwam ook de vraag aan de orde wat aan te vangen met onze werkgroepen dag op 
zaterdag 18 april. Op grond van de onzekere situatie heeft het bestuur besloten deze dag 
NIET door te laten gaan. Jullie houden deze dag uiteraard tegoed. 
 
We hebben inmiddels ook al een eerste hulpaanvraag binnen die verband houdt met de 
situatie rondom het Coronavirus. Het bestuur beveelt aan in principe ruimhartig te handelen, 
mede omdat ondersteunende regelingen vanuit de overheid mogelijk even tijd vragen. We 
blijven wel gehouden aan fiattering boven de 500 euro vanuit bestuur. Waar mogelijk zullen 
we onze hulpaanvragers ook in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk bijstaan. Wij wensen 
jullie daarbij veel wijsheid bij het beoordelen van de aanvragen en staan uiteraard open voor 
jullie vragen en suggesties. 
 
Wij leven momenteel in onzekere tijden. Het Coronavirus vraagt veel van ons en onze 
activiteiten. Wij willen jullie daarom ook extra bedanken dat jullie in deze tijd Caritas en 
nabijheid mede een bijzondere invulling kunnen geven, aan elkaar en de zij die op onze hulp 
vertrouwen. Wij hopen in een goede gezondheid voor ieder en jullie dierbaren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
PCI bestuur, 
 
Tom Paffen,    voorzitter 
Marga van Ede,   vice-voorzitter 
Juliëtte van den Heuvel,  penningmeester,  
Jaap Bosman,   secretaris 
Marcel Samuels  lid en websitebeheerder 
 
 

mailto:secretariaat@caritasamersfoort.nl

