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Hoogland, 27 februari 2019.

Aan de besturen van de Parochiële Caritas-instellingen

Geachte dames en heren,
Ongeveer tegelijkertijd met dit schrijven gaat er een persoonlijke uitnodiging uit naar de nieuwe
bestuursleden van de PCI-en om deel te nemen aan een informatie-en ontmoetingsbijeenkomst
over het besturen van een Caritas-instelling, die de DKCI organiseert
Tijdens deze bijeenkomst zullen we zullen we ingaan op de taken en verantwoordelijkheden van
de Caritas in het algemeen en het bestuur in het bijzonder. Te denken valt aan: het Algemeen
Reglement, over samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, over inhoudelijke en
praktische overwegingen bij toekenning van gelden, over de christelijke achtergrond van waaruit
gewerkt wordt en over de relatie van de PCI met de bisschop, het aartsbisdom en de DKCI
(Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling).
De praktijk van het Caritas-werk en de werkverdeling op locatie, leert ons dat ook nieuwe (lokale)
werkgroepleden baat kunnen hebben bij deelname aan de bijeenkomst. Dat geldt zowel de
kaders van de Caritas (aan wie geef je wel en niet ondersteuning en waarom) als de organisatie
van de PCI.
Mocht u als bestuur het wenselijk vinden dat werkgroepenleden deelnemen en/of mocht u
werkgroepleden kennen die deze bijeenkomst graag zouden willen bijwonen, wilt u dit dan aan
hen doorgeven? Mochten er in uw PCI-bestuur ervaren bestuurders zijn die ook geïnteresseerd
zijn in deze bijeenkomst, dan zijn ook zij natuurlijk van harte welkom. De bijeenkomsten worden
verzorgd door de diocesane diaconale werkers.
Om zoveel mogelijk gelegenheden te scheppen en aansluiting te zoeken bij de drukke
weekschema’s van de bestuurders en vrijwilligers organiseren we drie aparte bijeenkomsten. U
kunt de bijeenkomst in uw regio bijwonen, maar bent ook welkom tijdens een bijeenkomst in een
andere regio. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan één van de bijeenkomsten.
De bijeenkomsten worden gehouden op:
16 mei 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest.
23 mei 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58, Elst.
25 mei 2019 van 10.00 tot 12.30 uur in het Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2, Deventer.
We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt, bij voorkeur voor 9 mei 2019.
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Mochten er specifieke vragen zijn die u graag behandeld ziet, zou u dat bij uw aanmelding kunnen
melden. Dan kunnen wij ons daarop voorbereiden.
Aanmelden voor een van de bijeenkomsten kan via het secretariaat van de DKCI,
telefoon 06 – 42 95 28 62 of via e-mail info@dkci-utrecht.nl.
We hopen u te ontmoeten.
Met vriendelijke hoogachting

Namens het team van diocesane diaconale werkers
Dr. Trees Versteegen, teamleider.

