
BELEIDSUITGANGSPUNTEN VOOR DE P.C.I. VAN O.L.V. VAN SION 

 

 

• De Parochiële Caritas Instelling van de parochie van Onze Lieve Vrouw van 

Sion (P.C.I.) is de opvolger van de Middeleeuwse Tafels van de Heilige Geest, 

de 19
e
 en 20

e
-eeuwse Sint Vincentiusverenigingen en de voormalige P.C.I.-en 

van de opgeheven parochies te Maasland, Schipluiden en Den Hoorn. 

• De P.C.I. heeft als primaire doel hulp, ondersteuning en nabijheid te betonen 
aan parochianen, welke (in financieel, economisch of sociaal opzicht) uit de 

boot zijn gevallen, teneinde hen weer in staat te stellen tot het voeren van een 

redelijke bestaan overeenkomstig hun plaats in de samenleving. 

• Het secundaire doel van de P.C.I. is de ondersteuning van diaconale vrijwilli-
gerswerkzaamheden aan parochianen. 

• Hulpbehoevenden worden zo goed als mogelijk van advies voorzien op finan-
cieel, juridisch of technisch gebied danwel door hen te verwijzen naar de 

juiste instanties. 

• Indien vóórliggende voorzieningen geen uitkomst bieden, verleent de P.C.I. 
geldelijke steun voor zover dit noodzakelijk wordt geacht. 

• De P.C.I. werkt nauw samen met voedselbanken en non-foodbanken. 

• Tevens tracht de P.C.I., met behulp van Stichting Budgethulp Stoed te Delft 
en Maassluis alsmede Stichting Schuldhulpmaatje te Midden Delfland, haar 

cliënten een duurzame begeleiding te laten geven. 

• Binnen de Gemeente Midden Delfland vindt afstemming van het beleid plaats 

met de diaconale instellingen van andere Christelijke Kerken. 

• Daarnaast vindt, binnen het kader van de Diocesane Caritas Instelling van het 
Bisdom Rotterdam, afstemming van het beleid plaats, in het bijzonder met de 

P.C.I. van de Sint Ursulaparochie te Delft. 

• De aan de P.C.I. toevertrouwde gelden worden belegd overeenkomstig het 
Beleggingsstatuut voor besturen van P.C.I.-en in het Bisdom Rotterdam. 

• De opbrengsten van de belegde gelden alsmede die van de jaarlijkse collecten 
en andere giften, worden uitsluitend aangewend voor de bovenomschreven 

doelstellingen. 

• Jaarlijks wordt aan het Bisdom Rotterdam de begroting alsmede de rekening 
en verantwoording van de P.C.I. toegezonden. Het parochiebestuur ontvangt 

hiervan afschriften ter kennisname. 


