
 

“Al wat je gedaan hebt voor 

de  minste van de Mijnen, 

heb je voor mij gedaan” 

 
Wat is ons werkgebied? 

 Dichtbij: Ons primaire werkgebied is 
de parochie H. Thomas. 

 Verder weg: In samenwerking met 
de Diocesane Charitatieve Instelling 
[DCI] van het bisdom Rotterdam. 

 Ver weg: Hulp aan personen en 
organisaties in de derde wereld. 
 

  Wie zijn onze vaste 
overlegpartners? 

 De pastoraatgroepen van de 
parochie H. Thomas. 

 Het pastoraal team, in het bijzonder 
de pastor met het taakveld diaconie 
van onze parochie. 

 Het bestuur van de parochie  
H. Thomas. 

 De gemeentelijke overheid. 

 

Hoe verleent de PCI van  
de H. Thomas hulp? 

 We helpen de hulpvragers op weg 
naar de gemeentelijke (burgerlijke) 
overheid. 

 We ondersteunen met geld waar 
nodig en mogelijk. 

 We nemen initiatieven waar nodig 
om onze charitatieve en diaconale 
taak uit te dragen. 

 We nemen deel aan overleg met de 
gemeentelijke overheid en collega 
diaconieën in ons werkgebied. 

 We onderhouden contacten met de 
DCI. 

 Alsmede overal waar onze inbreng 
gewenst is. 

Verkorte samenvatting van  
het beleidsplan van de  PCI  

H. Thomas 

 
Wanneer hebben wij U gezien ? 

De blijvende vruchten, die er volgens het 
Evangelie uiteindelijk toe doen, zijn de 
vruchten van de liefde: hongerigen te 
eten en dorstigen te drinken geven, 
vreemdelingen opnemen, naakten 
kleden, zieken verzorgen, gevangenen 
bezoeken en doden begraven. Op de 
brandende vraag “Wanneer hebben wij U 
gezien?” geeft de Heer zelf ten antwoord: 
”Al wat je gedaan hebt voor de minste 
van de Mijnen, heb je voor mij gedaan”.  

 

Functie en taakomschrijving van de 
PCI H. Thomas 

De functie- en taakomschrijving van de 
PCI staat verwoord in het “Algemeen 
Reglement voor het bestuur van een 
parochiële Caritasinstelling in de 
Nederlandse R.-K. Kerkprovincie” van 
1991, Deze functie- en taakomschrijving 
is onze vaste basis.  

 

Wie vormen het bestuur  
van de PCI H. Thomas ? 

Het bestuur bestaat uit maximaal zeven 
personen vanuit de diverse parochie-
kernen van de parochie H. Thomas. 

Het bestuur benoemt uit hun midden een 
voorzitter, secretaris en penningmeester. 

De pastor met de portefeuille diaconie is 
permanent uitgenodigd als adviseur bij 
de vergaderingen van de PCI. 

PCI  parochie H. Thomas 

Paradijslaan 6 
2405 CC  Alphen a/d Rijn 
Tel. 0172-475975 
pci@heiligethomas.nl 



 

Waaruit betaalt  de PCI  
H. Thomas de financiële nood 

De PCI beschikt over een eigen fonds 
dat in het verleden is ontstaan uit 
legaten en giften van parochianen.  

Uit de opbrengst daarvan en de 
jaarlijkse collecte op de diaconale 
zondag kan de PCI de benodigde 
uitgaven doen. Daarnaast kan de PCI 
voor projecten die voldoen aan de 
doelstelling, maar de draagkracht van de 
PCI te boven gaan, een beroep doen op 
de bisschoppelijke Diocesane 
Charitatieve Instelling (DCI).  

 
Wie zijn de oren en ogen van de PCI 

H. Thomas 

Naast de bestuursleden van de PCI zijn 
het pastoraal team, met in het bijzonder 
de pastor met het taakveld Diaconie, de 
pastoraatgroepen, de secretariaten van 
de parochiekernen, lokale 
adviesgroepen en u die deze flyer leest, 
onze ogen en oren. 

. 
Hoe stelt de PCI H. Thomas  

haar middelen ter beschikking 

De PCI stelt haar middelen ter 
beschikking door middel van eerste 
lijnshulp door de pastor diaconie en door 
het honoreren van hulpvragen, die 
binnen de doelstellingen van de PCI 
vallen. 
Bij het wel of niet toekennen van 
aanvragen is het uitgangspunt, dat een 
beroep op de gemeentelijke overheid 
niet mogelijk is. 

Wat is de PCI H. Thomas 

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van 
de parochie H. Thomas is ontstaan uit de 
PCI-en van de H.H. Engelbewaarders te 
Hazerswoude-Dorp, van de H. Michaël en  
H. Bernardus, te Hazerswoude-Rijndijk, 
en van “De Emmaüsgangers” te Alphen 
aan den Rijn. 
De PCI is een voortzetting van de 
vroegere “armenzorg”. Ondanks dat wij 
leven in een welvarend land en de 
burgerlijke overheid de maatschappelijke 
zorg grotendeels op zich heeft genomen 
bestaat er nog steeds armoede in 
Nederland. Daarom is het nodig en goed 
dat daar waar de overheid geen oplossing 
biedt er toch instellingen bestaan die de 
nood kunnen helpen lenigen. 
De PCI laat zich hierbij leiden door de 
Bijbelse werken van barmhartigheid. 

 
Wat is het doel van  
de PCI H. Thomas 

Het doel van de PCI is om vanuit de 
christelijke overtuiging gestalte te geven 
aan de opdracht van de Kerk om 
dienstbaar te zijn aan de samenleving.  
De PCI realiseert dat door aandacht te 
schenken aan de concrete noden en 
behoeften van personen en groepen van 
personen. Zo hoopt zij bij te dragen aan 
het bevorderen van de sociale 
rechtvaardigheid. 

De PCI doet dit enerzijds door de 
“caritas”: het lenigen van concrete 
(meestal financiële) nood, en anderzijds 
door hulpbehoevenden te wijzen op de 
mogelijkheden van de burgerlijke 
overheid. 

U kunt het werk van de PCI  H. Thomas 

steunen door een geldelijke bijdrage over 

te maken op rekening nummer  

NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.  

PCI  H. Thomas te Alphen aan den Rijn.  

Uw bijdrage hoe gering ook  

is van harte welkom. 

 

pci@heiligethomas.nl 

Hongerigen voeden 

en dorstigen te  

drinken geven 

Vreemdelingen 

opnemen 

Naakten kleden 

De doden  

begraven 

De werken van barmhartigheid 

Gevangenen  

bezoeken 

Zieken bezoeken 


