
Communicatieplan Parochiële Caritasinstelling (PCI)  van de parochie Heilige Thomas  
Alphen aan den Rijn 
 
Voor u ligt het communicatieplan van de PCI parochie H. Thomas Alphen aan den Rijn. Het is de 
bedoeling van dit plan dat de PCI de hulpbehoevende mensen kan bereiken en dat de 
hulpbehoevende mensen de PCI kunnen bereiken.  
 
De PCI werkt met de doelen van de 7 werken van Barmhartigheid t.w.: 
1. Hongerigen voeden  
2. Dorstigen te drinken geven 
3. Naakten kleden 
4. Vreemdelingen opnemen 
5. Zieken bezoeken 
6. Gevangenen bezoeken 
7. De doden begraven 
 
De PCI geeft dit vorm door nauw samen te werken met het Pastoraal team en de diaconie van de 
parochie  H. Thomas, de Diocesane Caritas Instelling en het Bisdom Rotterdam. 
De PCI kan, op aanvraag, aan mensen in uiterste nood hulp bieden binnen de toewijzingscriteria en 
bedoelingen van de werken van barmhartigheid. De PCI kan ook hulp bieden door de mensen 
begeleiding te geven naar de juiste instantie. Daarnaast ondersteunt de PCI  organisaties die op dit 
gebied hulp geven aan mensen in nood. Over de aanvragen en verzoeken wordt gesproken in de PCI 
vergaderingen of tussentijds bij kleinere aanvragen door het dagelijks bestuur.  
 
Vergaderingen PCI 
De PCI vergadert 4 tot 6 keer per jaar om onder meer  aanvragen te behandelen. De aanvragen 
betreffen een inhoudelijke beschrijving van de hulpvraag , een financiële weergave van de situatie 
van de noodvragende en de financiële onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast wordt tijdens deze 
vergaderingen gesproken over bestuurlijke zaken, contacten met andere organen en organisaties. 
 
Contact met organisaties 
De PCI richt zich vooral op samenwerking met de diaconie van de parochie  H. Thomas in het 
werkgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. 
 
De PCI onderhoudt  minimaal jaarlijks contact met: 
● De DCI 
● Het bestuur van de parochie 
● Diaconaal Platform Alphen 
● Diaconie van de parochie 
 
Incidenteel contact met: 
● Bisdom 
● Andere PCI’en 
● Gemeente 



● Contact met gevestigde (hulp)organisaties 
Contact met DCI 
De  DCI is de Diocesane Caritas Instelling. Deze organisatie is door het Bisdom opgericht om  de nood 
in  het Randstedelijke gebied  het hoofd te bieden. Gebleken is dat de nood in de grotere steden van 
het Bisdom  groot is en deze nood boven het hoofd groeit van de stedelijke PCI. De DCI springt hierin 
bij door aanvragen of projecten uit deze steden te  ondersteunen. Het Bisdom heeft als uitgangspunt 
dat de PCI van de steden en het platte land gelijk zijn (zelfde taak; zelfde opvatting). Omdat de 
problematiek zich vooral manifesteert in de steden probeert het Bisdom en DCI de PCI'en  aan elkaar 
te verbinden. De DCI vindt de financiering uit de verplichte afdracht van de Parochiële Caritas 
Instellingen.  
In de beoordeling van aanvragen kunnen de PCI’en in voorkomende gevallen op de DCI een beroep 
doen ingeval de aanvraag de plaatselijke PCI financieel te boven gaat of dat een projectaanvraag  
breder strekt dan het voedingsgebied van de plaatselijke PCI.  
 
Contact met Parochiebestuur 
Het bestuur onderhoudt graag het contact met het Parochiebestuur en de Diaconie van de parochie. 
De diaconie staat via haar vrijwilligers het dichtst bij de parochianen.  Deze vrijwilligers zijn de ogen 
en oren van de diaconie en in voorkomende gevallen constateren zij menselijke nood onder 
parochianen en kunnen dit melden bij de diaconie of PCI. De PCI kan helpen bij individuele nood, 
wanneer er geen hulp meer te bieden is door andere organisaties. 
Wanneer het diaconale zaken betreft ondersteunt de parochie; wanneer het materiële of financiële  
hulp betreft ondersteunt de PCI. Daarnaast zijn er bestuurlijke zaken te bespreken met het 
parochiebestuur,  omdat beide organisaties hetzelfde werkgebied bestrijken en omdat de PCI gebruik 
maakt van diverse faciliteiten van de parochie zoals bijv. het centraal secretariaat.  Eenmaal per jaar 
wordt een overleg gepland met het Parochiebestuur. In deze vergadering kan de begroting en de 
rekening en verantwoording van het vorig jaar worden  besproken. 
 
Diaconaal Platform Alphen  aan den Rijn (DPA)  
Diaconie is hulp bieden aan allen die het nodig hebben. Deze hulp wordt door veel kerken vorm 
gegeven vanuit hun eigen gemeenschap. Het DPA bundelt de krachten waar dat nodig is en deelt de 
kennis en kunde die in de Alphense kerken aanwezig is. 

Doel van het DPA is het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de leden van de bij 
het Platform aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen en in het algemeen ook van de 
belangen van inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn die om de een of andere reden 
materiële hulp of steun nodig hebben of op een sociale voorziening zijn aangewezen. 

Uit oogpunt van ' Samen sta je sterker'  participeert de parochie H. Thomas ook in het DPA. De pastor 
diaconie  en/of lid van PCI parochie H. Thomas  volgen de ontwikkelingen van het DPA en doen hier 
verslag van in de PCI-vergaderingen.  

 
 
 
 
 



Bisdom 
De PCI is een kerkelijke organisatie en is volgens het 'Algemeen Reglement voor een PCI in de RK Kerk 
in Nederland'  jaarlijks rekening en verantwoording verschuldigd aan het bisdom (begroting en 
jaarrekening). Het bisdom wil de PCI`en ook goed informeren en het contact onderhouden. Het 
bisdom verzorgt regiobijeenkomsten van de lokale PCI`en en informeert de PCI`en over de 
activiteiten van de DCI. Hiermee bevordert het bisdom samenwerking en kennisuitwisseling onder de 
PCI`en. 
 
Andere PCI`en 
Zie hiervoor de beschrijving onder bisdom.  
 
Gemeente 
Veel mensen met financiële nood zijn bekend bij de gemeentelijke Sociale Dienst en maken gebruik 
van de bijstand. In uiterste nood kan de gemeente naast de bijstandsuitkering eveneens hulp bieden 
door hen incidenteel te wijzen op (sociale hulp) fondsen. De hulp die door de PCI wordt geboden 
wordt  bepaald en vastgesteld daar waar andere instanties het af laten weten.  Op dit uitgangspunt 
zijn de toetsingscriteria geformuleerd. Het is daarom goed om de wijzigingen in de (sociale) 
wetgeving te  volgen. Daarnaast is het van belang met de gemeente contact te houden over 
hulpverlenende instanties (zoals bijvoorbeeld de voedselbank) en van gedachten te wisselen over de 
(mate van) sociale armoede in de gemeente zonder daarbij de privacy van mensen te schaden.   
 
Contacten met andere organisaties  
Het is goed om incidenteel  contact te hebben met de hulpbiedende organisaties in het werkgebied. 
Door elkaar te leren kennen lopen de contacten onder de hulpbiedende organisaties vaak 
makkelijker en is doorverwijzing in voorkomende gevallen ook makkelijker. De PCI onderhoudt 
daarom graag het contact met onder meer de Stichting Geld Zorg, de Stichting Het Open Venster , De 
Stichting Voedselbank Alphen a/d Rijn en Omstreken, de Stichting Nieuwe Alphenaren en de 
Penitiaire Inrichting Alphen aan den Rijn. Dit zijn ideële stichtingen die werken zonder winstoogmerk 
en steunen op vrijwilligers. Deze contacten lopen meestal via het DPA. 
 
Hoe werkt de PCI 
De PCI werkt voornamelijk met aanvragen van individuen en hulpbiedende organisaties. 
Een aanvraag bestaat uit: 
1. Een beschrijving van de hulpvraag 
2. Een beschrijving van de ontstane situatie(Achtergrond)  
3. Een verklaring geven bij welke andere organisaties de hulpvraag ook is neergelegd  
4. Een financiële onderbouwing van de aanvraag 
 
De PCI ondersteunt behoeftigen waar mogelijk en maakt  het bestaan van de PCI bekend via de 
website van de parochie, bij de gemeente, bij andere bekende organisaties, zoals genoemd in 
'Contacten met andere organisaties'.  Daarnaast zijn de mensen van de diaconie van de parochie op 
de hoogte voor eventuele doorverwijzing van mensen die steun nodig hebben. 
Deze samenwerking met de vrijwilligers van de diaconie is van belang, omdat zij op de hoogte zijn 
van het wel en wee in het werkgebied van de parochie.  



De samenwerking met de diaconie wordt zeer op prijs gesteld. 
Hoe presenteert de PCI zich? 
De PCI is een zelfstandig kerkelijk orgaan en beweegt zich in het werkgebied van de parochie en 
houdt nauw contact met de diaconie van de parochie. De PCI streeft  dan ook om jaarlijks een 
vergadering te houden met de diaconie om zaken met elkaar af te stemmen. 
 
De PCI presenteert zich op de jaarlijkse Sacramentsdag aan de parochianen. Op de Sacramentsdag is 
het dan ook gebruikelijk dat de collecten bestemd zijn voor het PCI-werk of voor een speciaal doel. 
 
Aanvraagprocedure 
De aanvraag wordt in principe gedaan bij de pastoraal adviseur van de PCI of bij de secretaris PCI 
(pci@heiligethomas.nl ).  De secretaris legt het plan voor aan het dagelijks bestuur van de PCI al dan 
niet met een advies. 
De pastoraal adviseur kan (diaconale) uitgaven doen uit een kleine kas van maximaal € 50,- per 
aanvraag.  
Aanvragen < € 250,- kunnen door het DB (de voorzitter,  secretaris en penningmeester) in overleg 
binnen een week  worden besloten.  
Uitgaven > € 250,- worden besloten in de periodieke vergadering. Bij de beoordeling worden de 
toewijzingscriteria in de bijlage in acht genomen. Het DB doet voor aanvragen > € 250,- een 
oriëntatie  en stuurt het via de secretaris met een advies door aan de PCI-leden. Bij een 
spoedbeslissing kan een oriëntatie per e-mail  plaatsvinden en een besluit dient binnen 2 weken te 
worden genomen bij meerderheid van stemmen.  
 Bij de andere bestuursleden kunnen ook aanvragen worden ingediend, maar deze worden dan 
doorgeleid naar de secretaris van de PCI. 
Als in de vergadering van het Diaconaal Platform Alphen door een van de met het DPA verbonden 
stichtingen of instellingen wordt gevraagd aan de aan het overleg deelnemende gemeenten c.q. 
parochie om haar voor het lopende jaar in het collecterooster op te nemen, kan de 
vertegenwoordiger  van de PCI voorstellen om een eenmalige bijdrage te doen . 
Jaarlijks wordt hiervoor een limiet afgesproken in de begroting .  
 
Zie bijlage voor toewijzingscriteria. 
 
Website 

De PCI maakt gebruik van de website van de Parochie H. Thomas Alphen aan den Rijn. Het is van 
belang, dat we als bestuur niet alleen onze doelstelling kenbaar maken  maar ook is het van belang 
dat er digitaal aanvragen kunnen worden gedaan. Het bestuur kan hierop  adequaat  reageren en  
mogelijke aanvragen in behandeling nemen. De aanvraag hoeft niet altijd door de hulpbehoevende 
te worden gedaan, maar kan ook door een hulpverlener plaatsvinden. Op de website van de parochie 
staat een apart kopje PCI; ook onze flyer, een aanmeldingsformulier, het e-mailadres en dit 
communicatieplan zijn daar terug te vinden. 

Alphen a/d Rijn, 19 november 2019 

Bijlage: Toewijzingscriteria voor giften van de PCI



Bijlage  Toewijzingscriteria voor giften van de PCI 
De giften van de PCI hebben in het algemeen betrekking op: 

1. Uitkeringen aan personen 
2. Bijdragen aan instellingen 

1. De bijdragen aan personen behoren tot de kern van het werk van een caritasinstelling. Het gaat 
om noodzakelijke incidentele bijdragen aan mensen van wie de financiële draagkracht te beperkt is 
om de kosten te kunnen dragen en voor wie geen andere mogelijkheden tot financiering bestaan.  
Het kan gaan om een gift in geld of natura, dan wel een garantstelling.  

Toewijzingscriteria: 

- Financiële draagkracht van persoon of gezin in kwestie is klein. 
- Noodzaak voor uitgave is overtuigend en staat los van de schuldvraag. 
- Bij voorkeur leidt de bijdrage tot verbetering van de situatie. 

Randvoorwaarden: 

- Voorliggende voorzieningen zoals Bijzondere Bijstand bieden geen mogelijkheden.  
- Een bijdrage leidt niet tot blijvende afhankelijkheid. 

2. Bijdragen aan instellingen hebben een diaconaal karakter, bij voorkeur in het werkgebied van de 
PCI. Het werk van de instelling komt ten goede van mensen met een beperkte draagkracht. Het kan 
gaan om een gift in geld of natura, dan wel een garantstelling.  
Toewijzingscriteria: 

- Het betreft een maatschappelijke organisatie (stichting, vereniging, kerkelijke instelling) die 
zich inzet voor mensen met een beperkte draagkracht. 
- De instelling werkt bij voorkeur dichtbij  of binnen bisdom Rotterdam. 

Randvoorwaarden: 

- De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend en financieel alsmede inhoudelijk te 
worden verantwoord. 
- Er is een aantoonbaar tekort aan middelen, andere financieringsbronnen mede in 
ogenschouw genomen. 
- Herhalingsbijdragen zijn niet uitgesloten, doch een bijdrage dient niet te leiden tot blijvende 
afhankelijkheid. 
- Bij bovenparochiële voorzieningen wordt de instelling gewezen op de mogelijkheden van een 
bijdrage uit de DCI. 
 
Incidenteel  kunnen  bijdragen aan missionaire doelen  worden gegeven. 
Deze bijdragen kunnen een aanvulling zijn op acties van de werkgroep Missie Ontwikkeling  Vrede 
van de parochie H. Thomas of op initiatieven van parochianen in ontwikkelingsgebieden. 
 
Alphen a/d Rijn,19 november 2019 


