Caritas
Parochiële Caritas
Instelling

Christelijke dienst in de
samenleving
De kern van het christelijk geloof is de
liefde. God liefhebben en de naaste als
jezelf. Deze laatste opgave krijgt
ondermeer gestalte in de zeven werken
van barmhartigheid.
- Hongerigen voeden.
- Dorstigen laven.
- Vreemdelingen herbergen
- Naakten kleden
- Zieken bezoeken
- Gevangenen bezoeken
- Doden begraven.

Voor alle mensen in nood
Kent u iemand die in nood zit en die niet
kan worden geholpen door bestaande
instellingen, dan kunt u een verzoek om
hulp indienen bij het pastoraal team van de
Sint Franciscusparochie of bij de pastorale
teams van de afdelingen in Boekelo en
Buurse. De PCI is samen met de gemeente
en de diaconie van de Hervormde Kerk,
mede-oprichter en ondersteuner van het
Noodfonds en van de Schuldhulpmaatjes
in Haaksbergen. Alle hulpvragen zullen in
eerste instantie naar het Noodfonds
worden doorgestuurd. Een vrijwilliger van
het Noodfonds neemt dan contact op met
de behoeftige persoon.
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Samen het goede doen
Parochiële Caritas
Voor mensen in nood.
De Parochiële Caritas Instelling
Haaksbergen, Boekelo, Buurse (PCI)
is opgericht vanuit de Katholieke
Kerk en bestaat al meer dan 100 jaar.
De PCI wordt geleid door een door
het bisdom erkend bestuur. Er is een
beleidsplan, op basis waarvan jaarlijks
een werkplan wordt gemaakt.
De Parochiële Caritas Instelling biedt
hulp in noodsituaties aan inwoners
van Haaksbergen, Boekelo en Buurse,
ongeacht hun levensovertuiging.

Hoe bereikt u de
Parochiële caritas
haaksbergen,
boekelo, buurse?

UW DONATIE IS HARTELIJK
WELKOM GIFTEN ZIjN
AFTREKBAAR VOOR DE
BELASTINGEN.
In Gods naam
Als wij als goede katholieken
vruchtbaar willen werken voor
onze eeuw en onze tijdgenoten,
laten wij onbevangen de nieuwe tijd
onder ogen zien, ons oordeel van
het vooroordeel en de kern van de
zaken van de bijzaken ontdoen.
(Alphons Ariëns)

De PCI is een ANBI-erkende
instelling (RSIN 824141519). Dat
houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn
voor de belastingen.

Erfstellingen, legaten en giften zijn
van harte welkom op rekening
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parochie
St. Franciscus van Assisie
Haaksbergen, boekelo, buurse

Secretariaat
Alphons Arienshuis,
Sonderenstraat 55,
7481 HB Haaksbergen
tel:.053-5743929.
Email-adres:pci-hbb@live.nl
Website:
www.franciscusparochie.nl

