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                 Parochiële Caritas Instelling 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

                                               secretariaat:  p/a Kerklaan 22, 3828 EB  AMERSFOORT 
                             E secretariaat@caritasamersfoort.nl 

 

 
Aan de leden van de PCI werkgroepen Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 
 
Amersfoort, 24 december 2021 
 
Betreft: nieuwsbrief december 2021/januari 2022  
 
Van de voorzitter: 
 
Beste Caritas vrijwilligers, 
 
Aan het eind van dit - opnieuw - bijzondere jaar een warme kerstgroet vanuit de PCI. De 
werkgroep avonden konden dit jaar helaas niet doorgaan, maar gelukkig waren we net op tijd 
met ons uitje naar de zorgboerderij Maargieshoeve in Kallenkote.  
 
Ook onze acties voor de werelddagen voor de armen waren gelukkig succesvol, zowel in de 
collectes als de aandacht voor Samen tegen Armoede. Op moment van schrijven hebben we 
al meer hulpaanvragen dan vorig jaar en de aantallen lopen nog op. Geweldig dat alle 
werkgroepen zoveel werk hebben verzet. Daarnaast ook hele dankbare reacties voor de 
decemberactie(s), een jaarlijks hoogtepunt, om vele gezinnen te ondersteunen. 
 
Het bestuur denkt nog verder na over mogelijk een extra actie - Warmte Delen - als de 
gevolgen van de Energiearmoede duidelijk zijn. Er wordt e.e.a.  geregeld vanuit de overheid 
maar we willen voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen.  
 

Dat was ook het thema van het initiatief van 
PactSamSam, wat gelukkig nog wel kon doorgaan, met 
een bezoek aan de voedselbank. We delen graag het 
verslag in de bijlage om eens door te lezen onder de 
kerstboom. Met name de link naar de hulpboom 
bestaanszekerheid (www.geldcheck033.nl) kan helpen 
met doorverwijzen of samen optrekken bij complexere 
hulpaanvragen.  

 
Tot slot is het fijn om te melden dat Ellen Hogema inmiddels officieel is benoemd door de 
aartsbisschop als nieuw bestuurslid per 1 januari 2022, en verder dat stagiaire Rianne 
Sluijmers bij PCI een praktijkopdracht doet vanuit de HU over impact van het PCI werk om 
met name jongeren ook te interesseren voor Caritas Amersfoort. Een filmpje van haar is te 
vinden op https://youtu.be/NaQFo7zj3Rs. 
 
Ook met de kerstdagen kunnen we ons gesteund voelen in het belangrijke werk van de 
caritas. Op de vierde zondag van de advent herinnerde paus Franciscus ons eraan hoe 
Maria "opstond en haastig ging" om haar verwante Elizabeth te bezoeken en te helpen. Op 
een vergelijkbare manier kunnen wij vrijgevig zijn naar anderen en de vreugde van Jezus 
brengen: Kerstmis nodigt ons uit om hulp en vreugde te bieden. 
 
Tom Paffen 

mailto:secretariaat@caritasamersfoort.nl
http://www.geldcheck033.nl/
https://youtu.be/NaQFo7zj3Rs
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Jaarplan 2022 
 

Het bestuur heeft voor 2022 een jaarplan gemaakt. Dit plan is in de 
bijlagen bijgevoegd. We zijn op zoek naar ideeën voor een 
werkgroep uitstapje en houden ons als bestuur aanbevolen voor 
goede voorstellen. De geplande datum vindt u op onze jaarplanning. 
 

 
Nieuw PCI bestuurslid Ellen Hogema stelt zich voor: 
 

Mijn naam is Ellen Hogema. Vanaf januari zal ik deel gaan uit maken van 
het PCI bestuur. Velen van u ken ik al, omdat ik eerder vanuit het 
pastoraal team van onze parochie diaconaal medewerker ben geweest. 
Ik woon in Kattenbroek. Vanaf dat ik hier in 1998 kwam wonen, ben ik 
vrijwillig en betaald actief in de parochie. Van beroep ben ik theoloog en 
werk op dit moment met veel plezier als docent op Fontys Hogeschool 
Theologie en Levensbeschouwing. 
 

Ik zie er naar uit om deel uit te gaan maken van jullie en ons PCI werk.  
Om mensen een beetje verlichting te kunnen geven in moeilijke tijden en te laten merken dat 
ze gezien worden, is zo belangrijk voor ieders welzijn. Graag dus tot ziens in het nieuwe jaar. 
Voor nu zalige kerstdagen en veel zegen in 2022. 
 
Ellen Hogema 
 
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 
 

Van onze penningmeester:  
 
In de jaarrekening 2020 is te lezen dat we dat jaar 
positief hebben afgesloten. Deze jaarrekening is te 
vinden op de documenten op onze website. Het 
exploitatieresultaat was in 2019 negatief -/-  € 25.686 
maar in 2020 was het een positief resultaat van  
€ 53.086. 
 
Dit positieve resultaat is een gevolg van een stijging 

van de baten van ruim  € 40.000 (van € 170.00 naar € 213.000)  en een daling van de lasten 
met € 35.000 (€ 195.00,00 naar  € 160.00,00). Deze lastenverlichting is grotendeels te 
verklaren doordat het DKCI is opgeheven en we nu rechtstreeks aan het Bisdom een 
afdracht (% van het vermogen) betalen. De afdracht aan het Bisdom is ruim € 35000,-- lager 
geworden waardoor we dit bedrag dus kunnen inzetten voor de incidentele en acute 
noodhulp in Amersfoort.  
 
Voorgaande jaren werden we regelmatig door particulieren benaderd met een aanvraag. In 
2021 hebben we relatief veel aanvragen van hulpverleners ontvangen. Het totaal aantal 
aanvragen is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (tot nu toe met zo’n 10 a 20). 
 
Op dit moment komen er nog dagelijks aanvragen binnen, dat kan zijn voor extra bonnen 
van een supermarkt omdat de kosten van voeding wel erg gestegen zijn of voor een bijdrage 
in een huurachterstand. Elke aanvraag heeft zijn eigen dynamiek en is vaak moeilijk te 
vergelijken. 
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Het bestuur is de werkgroepleden dank verschuldigd omdat telkens veel werk wordt verzet 
met onder andere weer achter een bon van een supermarkt aangaan of uitzoeken of er echt 
geen andere mogelijkheden zijn om de huur te kunnen betalen.  
 
De cijfers van 2021 zijn nog niet bekend, daar gaan we de komende weken mee aan de 
slag, maar het ziet er naar uit dat we ondanks de extra uitgaven en de sterk verhoogde giften 
in het kader van onze decemberacties uitkomen op een (klein) positief saldo.  
 
Tot slot ook dit jaar weer het vriendelijke verzoek om de 
bonnetjes die niet digitaal bij de penningmeester 
terechtkomen even per mail of per post op te sturen. Dat 
vergemakkelijkt de boekhoudkundige verantwoording. 
 
December acties 
 

Onze decemberacties hebben voor een blije en warme reacties gezorgd. 
Kampioen “decemberactie” met de meeste adressen is ook dit jaar weer 
de caritas werkgroep van de Kruisgemeenschap. Met veel energie zijn 
tientallen giften in de verschillende wijken rondgebracht.  
 
Dit jaar hebben alle groepen gehoor gegeven aan de oproep van de 
penningmeester ( en de accountant) om alleen (voedings)bonnen uit te 

geven en geen contant geld meer. Ook de richtbedragen voor de gezinnen van klein naar 
groot zorgde voor enige stroomlijning in onze giften. 
 
Het bedrag dat we aan donatie hebben geschonken is dit jaar weer ruim gestegen. Op zich 
een prima zaak omdat we vele mensen een kleine steun in de rug kunnen geven in deze 
vaak donkere en voor een aantal mensen financieel moeilijke tijd. 
 
In de voorbereiding op het verzamelen van de adressen voor onze december actie merkten 
enkele werkgroepen dat het steeds moeilijker wordt deze 
adressen te verzamelen. Via de wijkteams en een enkele 
school is het nog wel mogelijk en natuurlijk hebben we de 
lijst met de aanvragen van het lopende jaar, maar in het 
kader van de AVG worden adressen niet zomaar 
afgestaan. De stichting leergeld werkte bijvoorbeeld dit 
jaar niet zomaar mee.  
 
Het bestuur heeft zich voorgenomen in de komende 
maanden te kijken wat er nodig is om aan de benodigde 
adressen voor de december acties te komen. Wellicht dat 
overleg met besturen van bijvoorbeeld scholen/stichting leergeld/ voedselbank e.d. hierbij 
kan helpen. Alle werkgroepleden willen we hierbij hartelijk danken om in de donkere dagen 
voor kerst de wijken in te gaan om de attenties rond te brengen.  
 
Attentie: 
 

Het is niet meer mogelijk om contant geld te bestellen bij de bank. Alles 
moet gepind worden. Als er grote bedragen gepind moeten worden dan 
moet de dag limiet worden verhoogd via onze penningmeester Juliëtte.   
 
Ook grote pinbetalingen graag even van tevoren overleggen. Het saldo op 
de lopende rekening is namelijk niet toereikend voor meerdere grote 
betalingen.  
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Berichtje van buiten: 
 
Van onze jongerenwerker Suhail in de parochie ontvingen wij de volgende mail. Een selectie 
hieruit:  
 
“Nog een paar dagen en dan is het kerst. Helaas zitten we weer in een lockdown. In deze 
laatste nieuwsbrief van het jaar vertel ik onder andere waar je online mee kunt vieren tijdens 
de feestdagen. Pastor Meneses is inmiddels weer thuis. Misschien kom je hem binnenkort 
alweer tegen in een van onze kerken! 
 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat er goed nieuws in de lucht hing. Ik kan je nu vertellen 
dat we volgend jaar het jongerenwerk naar een hoger niveau gaan tillen. Volg ons voor meer 
updates! 
 
Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Ik hoor het graag! Stuur een bericht naar: 
suhailtafur@katholiekamersfoort.nl 
(mailto:suhailtafur@katholiekamersfoort.nl?subject=Reactie%20Nieuwsbrief%20Kerst%2020
21) of naar het nummer: 06 22 99 69 37. 
 
Is er iets wat je graag wil doen of heb je een leuk plan? Stuur het in bij de ideeënbus 
(https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-
manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=3bcc68c5c0&e=89c7ecac8a) . 
Als 10 mensen hetzelfde idee indienen gaan we er mee aan de slag! 
 
** Opbrengst Glazen Huis 
------------------------------------------------------------ 
Op zaterdagochtend 18 december zijn we met een paar jongeren in actie gekomen voor 
Serious Request. Woensdag 22 december hebben we het geld bij het Glazen Huis 
aangeboden. 
Lees meer >> (https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-
manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=8ef4c31078&e=89c7ecac8a) 
https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-
manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=4c73f1ff20&e=89c7ecac8a 
 
** PCI ook voor jong volwassenen 
------------------------------------------------------------ 
Zoals elke parochie in Nederland heeft ook de parochie OLV van Amersfoort een PCI 
(Parochiële Caritas Instelling). Maar wat is de PCI en waar kunnen ze jou mee helpen? 
Lees meer >> (https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-
manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=3318154043&e=89c7ecac8a) 
Onderzoek schoonheidsidealen 
 
Tot slot:  

 
Het bestuur wil alle werkgroepleden hartelijk danken voor 
de geleverde inspanningen in 2021 om onze cliënten een 
steuntje in de rug te geven. Wij realiseren ons heel goed 
dat het niet altijd gemakkelijk is de juiste keuze te maken.  
 
Soms word je voor dilemma’s gesteld of de bijdrage wel 
op de goede plek terecht komt. Wel zijn we er van 
overtuigd dat ver weg de meeste donaties en 
ondersteuningsbedragen dat doel wel bereiken en een 

welkome aanvulling zijn op datgene wat anderen (oa de gemeente Amersfoort en onze 
partners in “samen tegen armoede”) ook al doen.  

mailto:suhailtafur@katholiekamersfoort.nl
mailto:suhailtafur@katholiekamersfoort.nl?subject=Reactie%20Nieuwsbrief%20Kerst%202021
mailto:suhailtafur@katholiekamersfoort.nl?subject=Reactie%20Nieuwsbrief%20Kerst%202021
https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=3bcc68c5c0&e=89c7ecac8a
https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=3bcc68c5c0&e=89c7ecac8a
https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=8ef4c31078&e=89c7ecac8a
https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=8ef4c31078&e=89c7ecac8a
https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=4c73f1ff20&e=89c7ecac8a
https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=4c73f1ff20&e=89c7ecac8a
https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=3318154043&e=89c7ecac8a
https://jongkatholiekamersfoort.us10.list-manage.com/track/click?u=077947b4c8a618fefa4cda9b5&id=3318154043&e=89c7ecac8a
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Het is wederom door de Coronaperikelen niet mogelijk elkaar fysiek te ontmoeten. Wel zien 
we lichtpuntjes en natuurlijk hebben we goede hoop dat in de loop van 2022 (fysiek) 
ontmoeten weer volop mogelijk wordt. Tot die tijd even doorbijten en doorgaan met 
ademhalen, al of niet met een boosterprik in de arm. 
 
Wij willen u vast bedanken voor de bijzondere inzet dit jaar en wensen u van harte een 
Gezegende, behaaglijke en sfeervolle Kerst en een Zalig, gelukkig en voorspoedig, maar 
bovenal een gezond 2022 toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
PCI bestuur, 
 
Tom Paffen,    voorzitter 
Marga van Ede,   vicevoorzitter 
Juliëtte van den Heuvel,  penningmeester 
Jaap Bosman,   secretaris 
Ellen Hogema,  bestuurslid vanaf 1 januari 2022 
 


