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Nieuwsbrief  PCI Paus Johannes XXIII    Nummer 14, juli 2017 

Van de redactie 

De redactie van de PCI nieuwsbrief heeft ook dit keer weer diverse berichtjes verzameld om 

er een interessante nieuwsbrief van te maken.  

Het bestuur doet wederom een beroep op u: heeft u voor de volgende nieuwsbrief zelf tips 

of nieuwtjes die u wilt delen met andere caritaswerkgroepen: aarzel dan niet en stuur een e-

mail naar info.pci@pj23.nl. 

Wij wensen u veel leesplezier toe.  

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

1. Bestuurszaken 

2. Uitnodiging plenaire PCI-vergadering 

3. Diaconaal weekend 1/2 juli 2017  

4. Verwendagen voor mantelzorgers 

5. Challenge Days College De Heemlanden, Houten 

6. Nieuws uit de locaties 

7. Financiën 

 

1. Bestuurszaken 

Begroting 2017  

De in december 2016 ingediende begroting 2017 van onze PCI is inmiddels (ongewijzigd) 

goedgekeurd door DKCI/Bisdom. 

Contacten bestuur met achterban 

Om als bestuur “feeling” te houden met de activiteiten op de locaties zijn de bestuursleden 

“gekoppeld” aan de locaties. Het betreffende bestuurslid is dan eerste aanspreekpunt voor 

de locatie. Tevens zal het bestuurslid, indien mogelijk, aanwezig zijn bij het overleg van de 

lokale werkgroep; het betreffende bestuurslid kan dan ook de vergadering bij praten over 

wat er zich op bestuurlijk niveau afspeelt.  

 

mailto:Info.pci@pj23.nl
http://www.pj23.nl/
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De volgende verdeling is thans van toepassing:  

- Bunnik  Antoon Peek 

- Cothen                        Kees Verkerk 

- Houten/’t Goy           Eugène van Zijl      

- Odijk                            Antoon Peek 

- Schalkwijk                   Lilian Vernooij 

- Werkhoven                Antoon Peek 

- Wijk bij Duurstede    Harry van Raay. 

Nieuw bestuurslid 

Vanaf begin dit jaar is Eef Goes als bestuurslid verbonden aan de 

PCI. Van Eef ontvingen wij onderstaande CV.  

Even voorstellen 

Mijn naam is Eef Goes, in 1956 geboren in Bunnik en al 33 jaar 

woonachtig in Odijk samen met mijn zoon Martijn van 18. Onze 

echtgenote en moeder Jacqueline is ons in 2001 op jonge leeftijd 

ontvallen. 

Sinds 2013 ben ik uit het arbeidsproces na boventalligheid als ICT-

er bij ABN AMRO Bank. Mijn tijd als ‘vroeg-pensionado’ vul ik met diverse 

vrijwilligerstaken bij het voetbal, tennis, Zonnebloem, Geloofsgemeenschap H. Nicolaas 

Odijk en sinds kort als bestuurslid van de PCI PJ23. Ik heb mij daarvoor nog niet actief 

ingezet maar ben zoals dat heet aan het ‘sponsen’ door het bijwonen van de 

bestuursvergaderingen en betrokkenheid bij lopende zaken. 

Ik wil mij met mijn kennis en ervaring inzetten voor mensen die op welke wijze dan ook 

hulp nodig hebben. De Caritas is daarvan een goed voorbeeld. Daarom heb ik ook de 

uitdaging aangenomen toen de voorzitter mij benaderde voor deze functie. Hoewel ik 

volgens sommigen aardig (veel) kan praten ben ik van nature een doener. Ik houd van 

aanpakken en probeer ook anderen daarbij enthousiast te krijgen. Samen doen en 

samenwerken staan hoog in mijn vaandel.  

Mijn eerste indrukken in deze voor mij onbekende wereld zijn positief. Maar er zijn ook 

uitdagingen zoals de zichtbaarheid van de Caritas en het herkennen van de noden waarbij 

we als Caritas hulp zouden kunnen bieden. Ik ga mijn best doen en hoop daarbij samen 

met jullie van waarde te kunnen zijn voor de mensen waarvoor we het allemaal (kunnen) 

doen. Wat voor mij dan telt als voldoening is de glimlach op het gezicht van de mensen 

waarvoor we wat hebben kunnen betekenen! 

Wij wensen Eef veel succes toe in zijn nieuwe functie. 
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Vertrek voorzitter 

In verband met bereiken van de maximale bestuurstermijn (2 x 4 jaar) zal onze voorzitter 

Eugène van Zijl eind dit jaar zijn functie binnen het bestuur beëindigen. Tijdens de plenaire 

vergadering van september zal de nieuwe samenstelling van het bestuur per 1 januari 2018 

bekend worden gemaakt. 

Nieuwe folder 

Op dit moment wordt gewerkt aan een update van onze folder. In september zal de nieuwe 

folder worden verspreid over alle locaties. 

 

2. Uitnodiging plenaire PCI vergadering 

Het PCI bestuur nodigt alle leden van de lokale caritaswerkgroepen van harte uit voor de 

plenaire PCI vergadering op dinsdag 5 september a.s. om 20.00 uur in de pastorie van de RK 

Kerk in Houten. Als u zelf agendapunten heeft, geef die dan vóór 10 augustus a.s. door aan 

het secretariaat via info.pci@pj23.nl. De stukken van de vergadering worden u ongeveer een 

week van tevoren toegezonden.  

 

3.  Diaconaal weekend 1/2 juli 2017  

Tijdens de vieringen die in het weekend van 1 en 2 juli in de geloofsgemeenschappen Wijk 
bij Duurstede, Cothen, Werkhoven, Odijk, Bunnik, Houten, ’t Goy en Schalkwijk zijn 
gehouden, werd het jaarlijkse diaconaal weekend gevierd. In de diverse vieringen in onze 
kerken werd aandacht geschonken aan het belang van de doelstellingen van de Stichting 
‘Gered Gereedschap’, en de wijze waarop deze stichting daar invulling aan geeft. Onder 
het motto ‘HELP ELKAAR VERDER’ is dit jaar gekozen voor deze Stichting. Ze zamelt 
gebruikt gereedschap in voor startende ondernemers en jonge mensen in 
ontwikkelingslanden. Gered Gereedschap focust zich op leren, werken en ondernemen. Na 
een leer-/werktraject of met het behalen van een vakdiploma als metselaar, timmerman, 
meubelmaker, automonteur, schoenmaker, loodgieter etc. krijgen zij een 
gereedschapskist. Het is a.h.w. praktische ontwikkelingshulp om de leefomstandigheden 
van jonge mensen te verbeteren en hen een kans te geven een eigen bestaan op te 
bouwen.  
 
Vele mensen in onze lokale geloofsgemeenschappen zijn actief betrokken geweest bij het 
inzamelen van gebruikt gereedschap. Dit gereedschap wordt in Den Dolder gereviseerd tot 
kwaliteitsgereedschap. Het bijzondere van Den Dolder is dat mensen met een 
psychiatrische en een kwetsbare achtergrond, onder begeleiding van vakkundige 
vrijwilligers, ook uit onze parochie, veelal in het kader van een re-integratie, 
samenwerken. Het mes snijdt zo aan twee kanten. De opbrengst van de collectes die 
tijdens de vieringen zijn gehouden zal door de PCI worden verdubbeld en is bestemd voor 
het verschepen van al het geredde gereedschap. 

mailto:info.pci@pj23.nl
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Het diaconaal weekeinde komt tot stand door samenwerking van het Parochiële 
Profielberaad Diaconie, de Parochiële Caritas Instelling en pastor Lilian Weijman.  

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die aan het welslagen van dit weekeinde heeft 
bijgedragen. 

 

 

4.  Verwendagen voor mantelzorgers 

Drie verwendagen in augustus voor zwaar belaste mantelzorgers    

Kent u iemand die al lange tijd zorg uitoefent voor bijvoorbeeld partner, kind, familielid, 

buren? En die door deze zorg zwaar belast is en nauwelijks aan zichzelf toekomt? En die u 

het echt zou gunnen er eens even helemaal uit te zijn? Of bent u zelf iemand die zich in dit 

alles herkent?   

Op de mooie locatie van de voormalige priorij Gods Werkhof in Werkhoven worden van 23 

t/m 25 augustus 2017 weer drie verwendagen georganiseerd voor langdurig zwaarbelaste 

mantelzorgers  

… om even afstand te nemen,  

… om uit te slapen,  

… om hun verhaal eens kwijt te kunnen,  

… om onbezorgd te wandelen, 

... om andere mantelzorgers te ontmoeten,  

… om nieuwe inzichten op te doen,  

… of gewoon om even helemaal niets te hoeven.   
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Zo doen deze mantelzorgers weer nieuwe energie op om daarna hun zware taak thuis 

weer op te kunnen pakken.   

Tijdens deze drie nagenoeg volledig gesponsorde dagen hebben de mantelzorgers alle tijd 

voor zichzelf. Tevens zijn er mensen aanwezig die een luisterend oor voor hen hebben.   

Wij beseffen dat mantelzorgers alleen afstand kunnen nemen als thuis alles goed geregeld 

is. Desgewenst helpen wij daarvoor de juiste wegen te vinden.   

Schrijf ons een e-mail of brief met een beschrijving van de situatie dan nemen wij contact 

met u op. Hierbij geldt: vol is vol.   

Stichting Gods Werkhof,  Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven. 

E-mail: info@samaya.nl of kijk op www.godswerkhof.nl   

De PCI ondersteunt deze dagen met een financiële bijdrage.   

 

5.  Challenge Days College de Heemlanden, Houten  

Ook dit keer heeft de PCI weer geld ter beschikking gesteld voor het project Challenge Days 

op College De Heemlanden te Houten. Een lid van het jongerenkoor Houten, Laura van 

Waas, is 1 dag als begeleider betrokken geweest bij dit project. Onderstaand leest u haar 

ervaringen ter zake. 

In december 2016 heb ik als begeleider meegedaan aan de Challenge Days van College de 

Heemlanden. Challenge Day is een concept overgewaaid vanuit Amerika waarbij pesten 

wordt tegen gegaan op middelbare scholen. Het achterliggende idee is dat wanneer 

jongeren er achter komen dat iedereen soortgelijke persoonlijke verhalen heeft 

meegemaakt, er meer begrip en respect komt richting elkaar. Een basis dus om pesten te 

voorkomen en tegen te gaan. Op De Heemlanden doen ze al enkele jaren met alle tweede 

klassers mee aan Challenge Day: één dag begeleid door twee workshopsleiders om meer 

over elkaar te weten te komen en respect te creëren. Ik kende Challenge Day van het 

televisieprogramma ‘Over de Streep’ en dat sprak mij altijd al aan. Afgelopen jaar kreeg ik 

dus de kans om hieraan mee te doen en dat vond ik een hele bijzondere ervaring. Als 

begeleider krijg je vier jongeren onder je hoede bij enkele onderdelen van het programma. 

Zo wordt iedereen in kleine groepjes bijvoorbeeld uitgenodigd om iets te vertellen en dat 

te beginnen met ‘Als je me echt zou kennen, dan…’. Persoonlijke verhalen komen zo naar 

boven. Het bijzondere van deze dag vond ik dat ik als buitenstaander eigenlijk al snel 

geaccepteerd werd. Ondanks dat de jongeren mij niet kenden, mocht ik gewoon meedoen 

en vertelden ze ook hun persoonlijke verhalen aan mij. Het meest indrukwekkende 

gedeelte van de dag was het onderdeel ‘Over de streep’, waarbij je over de streep moet 

stappen als je behoort tot de categorie die de workshopbegeleiders benoemen. Dit begon 

vrij simpel met ‘ik ben een meisje of vrouw’, tot ‘ik ben of ken iemand die weleens heeft 

nagedacht over een poging tot zelfmoord, heb dit weleens geprobeerd of ken iemand die 
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zelfmoord heeft gepleegd’. Er ging nooit iemand alleen over de streep en de emoties liepen 

behoorlijk hoog op. Door de veilige sfeer die gecreëerd was, was dit ook mogelijk. Ik vind 

Challenge Day een mooi concept en ik hoop dat het de leerlingen heeft geholpen meer 

begrip voor elkaar te krijgen.   

6.   Nieuws uit de locaties 

 Uit de locaties dit keer 2 berichten. 

De Zonnebloem, afdeling Odijk  
 
Doelstelling van de Zonnebloem afdeling Odijk is door middel van de inzet van vrijwilligers 
het welzijn te bevorderen van en hulp te bieden aan langdurig lichamelijk zieken, personen 
met een lichamelijke beperking en lichamelijk hulpbehoevende ouderen - vooral diegenen 
onder hen die (dreigen te) vereenzamen. 
 
De afdeling Odijk tracht dit te bereiken door onder meer: 
- het desgewenst regelmatig bezoeken van de doelgroep; 
- de laatste vrijdag van de maand koffieochtend met thema in het zaaltje van de    
   Nicolaaskerk; 
- attenties bij bijzondere feestdagen of gebeurtenissen en bij de Nationale Ziekendag 
- dag of dagdeel uit, waaronder kleinschalig, met speciaal vervoer; 
- intermediair zijn voor onze afdeling voor de plaatsbewijzen van de jaarlijkse kerstviering 

voor de ouderen in de gemeente Bunnik. Bij deze gebeurtenis wordt er ook een beroep 
gedaan op onze vrijwilligers; 

- onze deelnemers attenderen op passende festiviteiten in de gemeente. Denk hier 
bijvoorbeeld aan toneelvoorstellingen, het carnavalsfeest en incidentele gebeurtenissen. 

 
De afdeling Odijk heeft ook voor 2017 van de Caritas Odijk in dank een subsidie ontvangen 
om de attenties te bekostigen voor Pasen en de Nationale Ziekendag. 
 
 
Bert Staal, 
Voorzitter De Zonnebloem, afdeling Odijk 
 
 
Inmiddels heeft ook de Zonnebloem, afdeling Wijk bij Duurstede, een bijdrage mogen 
ontvangen van de Caritas Wijk bij Duurstede.  
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Stichting Leergeld Houten 

In het najaar 2016 is Stichting Leergeld Houten opgericht. Het doel van deze stichting is om 

sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren in de 

leeftijd van 4 tot 18 jaar te voorkomen. Het gaat dan om kinderen en jongeren uit 

gezinnen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet 

beschikbaar zijn en die niet in staat zijn hun kinderen goed te laten participeren binnen het 

onderwijs en/of het sociaal maatschappelijk leven.  

Leergeld komt bij de mensen thuis alwaar de situatie wordt bekeken. Wat zijn de dingen 

waar het kind niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere instanties, zoals de gemeente, 

voor het kind betekenen? En wat kan Leergeld voor het kind doen? 

Sinds de start heeft de Stichting reeds bijna 100 kinderen financieel ondersteund in hun 

leren en ontwikkeling. 

Voor meer informatie: www.leergeldhouten.nl 

 

7.  Financiën 

Jaarrekening 2016 PCI Paus Johannes XXIII  

In de vergadering van 3 april j.l. heeft het bestuur de jaarrekening 2016 van de PCI 

geaccordeerd. Deze jaarrekening is voorzien van een (door het Bisdom vereiste) 

zogenaamde samenstellingsverklaring, afgegeven door Grip Accountants en Adviseurs N.V. 

Uit de staat van baten en lasten over 2016 blijkt een voordelig exploitatiesaldo van  

€ 25.888 (2015: € 83.160), daar waar een saldo van € -37.715 was begroot. De totale kosten 

bedroegen ruim € 104.000 (2015: € 128.000), waarvan een bedrag van circa € 63.000 (2015: 

€ 86.000) is opgegaan aan  ondersteuning van particulieren, bijdragen aan instellingen en 

aan overige ondersteuning. De overige kosten van circa € 41.000 (2015: € 42.000) betroffen 

de verplichte afdracht aan het DKCI (€ 30.000), kosten onroerend goed (€ 5.000) en kosten 

beheer (€ 6.000). 

Zoals vermeld heeft de PCI in 2016 voor een bedrag van circa € 63.000 aan uitgaven voor 

ondersteuning gedaan. Dit is minder dan de uitgaven hiervoor in 2015 (€ 86.000). Dit is met 

name veroorzaakt door een in het voorjaar van 2015 gehouden PR-campagne. Deze 

campagne had als doel om de PCI meer “op de kaart te zetten”. Middels een nieuwsbrief en 

persoonlijke benadering zijn de intermediairs in de Kromme Rijnstreek op de hoogte 

gebracht van de werkzaamheden van de PCI. Daarnaast is in een aantal lokale kranten de PCI 

ook nader onder de aandacht gebracht. In het najaar 2015 is een 2e nieuwsbrief aan de 

intermediairs gezonden. Deze campagne heeft geresulteerd in een fors hoger aantal 

http://www.leergeldhouten.nl/
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aanvragen ten opzichte van het verleden, waarvan een deel is gehonoreerd. Ondanks dat de 

PCI ook in 2016 van zich heeft laten horen, was het aantal aanvragen om ondersteuning ten 

opzichte van 2015 lager. Het jaarthema 2016 was “Omzien naar elkaar”.   

Conform voorgaande jaren heeft iedere locatie gelden ter beschikking gesteld voor lokale, 

individuele noden, voor attenties met Pasen en Kerstmis en ter ondersteuning van zieken; 

tevens ontving een aantal instellingen in binnen- en buitenland een bijdrage ten behoeve 

van bepaalde projecten. Daarnaast werden bedragen beschikbaar gesteld voor het Hospice 

te Wijk bij Duurstede, de Voedselbank Krommerijnstreek, voor  een project van Stichting 

Timon en voor een project van Stichting de Schans. Eveneens werd een bedrag beschikbaar 

gesteld en medewerking verleend aan een zogenaamd Challenge Days-project voor 

middelbare scholieren in Houten. Tenslotte kan nog worden vermeld dat de PCI haar 

medewerking heeft verleend aan een diaconaal weekend in juni in de gehele parochie dat in 

het teken stond van Stichting Exodus; de ingezamelde collecte werd door de PCI verdubbeld 

en afgedragen aan Stichting Exodus.  

De inkomsten van bijna € 130.000 (2015: € 212.000) betroffen onder andere een bedrag van  

€ 39.000 (2015: € 115.000) aan gerealiseerde koerswinsten. Daarnaast waren er inkomsten 

uit bezittingen en beleggingen voor een bedrag van € € 91.000 (2015: € 97.000). De over 

2016 behaalde inkomsten op de vermogensbeheerportefeuille bij Van Lanschot Bankiers en 

bij het VermogensBeheerfonds voor Parochies en PCI-en in het Aartsbisdom Utrecht waren 

iets lager dan die over 2015. 

De PCI heeft in 2016 een (bescheiden) erfenis toegezegd gekregen. De financiële impact 

hiervan zal naar verwachting in de jaarstukken 2017 zichtbaar zijn. 

Het vermogen van de PCI nam in 2016 toe met bijna € 26.000 als gevolg van het positieve 

exploitatiesaldo over 2016. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2016 € 5.436.000.  

 

De jaarrekening 2016 van de PCI ligt voor geïnteresseerden ter inzage bij Antoon Peek. 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het overzicht aan met de voor de lokale caritas- 

werkgroepen relevante exploitatiecijfers 2016. Hier vindt u per locatie (voor zover van 

toepassing) de inkomsten en uitgaven betreffende het onroerend goed. Daarnaast treft u de 

uitgaven voor ondersteuning van particulieren, giften aan instellingen alsmede overige 

hulpaanvragen.  

 

Bijlage: 

Overzicht van de exploitatie 2016 van de locaties 


