Parochiële Caritas Instelling
en
Caritasgroep Borculo
De Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI, is een Rooms-Katholieke
instelling en rechtspersoon krachtens kerkelijk recht, die wel nauw samenwerkt
met de parochie, maar zelfstandig en onafhankelijk is van die parochie.
De PCI houdt zich met name bezig met de (im)materiële hulpverlening aan de
mens, zonder onderscheid te maken op grond van welk criterium dan ook. De
PCI is er voor mensen die in de knel zijn geraakt.
In alle geloofsgemeenschappen behorende tot de parochie van de HH. Twaalf
Apostelen zijn er caritaswerkgroepen, die functioneren onder de vlag van de
PCI, zo ook in Borculo.
Het is min of meer afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap met
welke hulpvragen een caritaswerkgroep zich bezig houdt, maar zij kan altijd
terug vallen op de PCI van de parochie en sinds de samenvoeging van de
vroegere veelal kleinere parochies in 2010, heeft de plaatselijke
caritaswerkgroep meer armslag bij de uitvoering van hun taken gekregen.
De Caritaswerkgroep Borculo bestaat uit drie/vier personen en houdt zich
voornamelijk bezig met de volgende taken.
 inzameling kleding voor Stichting Mensen in Nood
 organisatie bezinningsdag voor senioren
 eindejaarsattentie voor 80-jarige en oudere parochianen
 deelname in stichting kerstpakkettenactie gezamenlijke kerken Berkelland
 financiële ondersteuning Voedselbank Oost-Achterhoek
 deelname in project Zorgzaammaatje van kerken in Borculo, Geesteren,
Haarlo, Gelselaar en Waterhoek
 financiële ondersteuning projecten en natuurlijke personen (noodhulp)
 de weg wijzen naar hulpverleners en soms verdere begeleiding hierbij
Voor de financiering van een deel van de uitgaven van de Caritasgroep Borculo
wordt de opbrengst van de paascollecte voor de werkgroep bestemd. Verder
worden de uitgaven gedekt door de PCI van de parochie.
Voor hulpvragen kunt u contact opnemen met de PCI van de parochie van de
HH. Twaalf Apostelen, schriftelijk: Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen of
per email: PCI@12apostelen.nl
De PCI stuurt de hulpvraag door naar de plaatselijke caritaswerkgroep, die dan
contact opneemt met de hulpvrager.

