PCI Ouderkerk & Caritas Amstelland samen
Vanaf januari 2019, als de parochie van Ouderkerk samengaat met RK Amstelland, zal ook
de PCI van Ouderkerk samengaan met Caritas Amstelland.
Het IBAN-nummer van Caritas is: NL18 INGB 0009 0119 66.
Gelukkig zullen de diaconale activiteiten en acties vanuit Ouderkerk onverminderd doorgaan.
Die zullen worden uitgevoerd door een te vormen werkgroep.

Vrijwilliger voor Ouderkerkse Caritas werkgroep
Vanaf januari 2019 willen we starten met een Caritas werkgroep in Ouderkerk.
Hiervoor zijn nieuwe leden zeer welkom.
Info en opgave bij pastor Eugène Brussee.
Tel.: 020 - 4961320; email: e.brussee@rkamstelland.nl.
Hieronder staan de huidige activiteiten die de PCI van de parochie Ouderkerk en de Caritas
van de parochie RK Amstelland doen.
U wordt van harte uitgenodigd mee te doen met een van deze activiteiten.

Bezoekgroep Ouderkerk
Huisbezoek, felicitatie bij verjaardagen en jubilea. Nationale Ziekendag en kerstattenties.
Voor alle parochianen die wat extra aandacht kunnen gebruiken.
Mogelijkheden om mee te doen:
 opgeven als lid van de bezoekgroep
Info bij Helene van Huizen; tel.: 020 – 4961243, email: hcvhuizen@upcmail.nl.

Levensmiddelen inzamelen voor o. a. de Voedselbank
In de Advent en in de Vastentijd worden in een weekend voor
deze instellingen goederen en lang houdbare levensmiddelen ingezameld, ook in Ouderkerk.
We vragen dan goederen, die deze opvanghuizen goed kunnen gebruiken.
Mogelijkheden om mee te doen:
 goederen inkopen en meebrengen naar de kerk,
 de spullen helpen bezorgen op de adressen (auto is praktisch)
Info bij St. Urbanusparochie.

Kerstactie Ouderkerk
Er worden kerstpakketten gemaakt en rondgebracht voor mensen met een smalle beurs
i.s.m. de Diaconie van de Amstelkerk.
Mogelijkheden om mee te doen:
 boodschappen doen, pakketten maken en rondbrengen,
Info bij St. Urbanusparochie.
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Come together (Meet and eat) in Amstelland
Twee keer per jaar ontmoeten mensen, die nieuw zijn in
Amstelland de lokale bewoners in de Paaskerk in Amstelveen. Iedereen neemt iets te eten
mee voor een gemeenschappelijke maaltijd. De ontmoeting duurt van 14:00 tot 18:00 uur.
Mogelijkheden om mee te doen:
 meedoen aan de bijeenkomst
Info bij Caritas Amstelland.

‘We Are Here’ in Amsterdam
Wekelijks bezoekt een tweetal vrijwilligers van Caritas Amstelland leden van de ‘We Are
Here’-groep. Deze mensen hebben geen verblijfstatus maar kunnen niet worden uitgezet. De
overheid ondersteunt hen onvoldoende. We doen samen met deze mensen boodschappen,
die voor hen bestemd zijn.
Mogelijkheden om mee te doen:
 meehelpen om samen de boodschappen te doen
Info bij Caritas Amstelland.

Huisraad voor mensen met een smalle beurs
Caritas Amstelland heeft de beschikking over een kleine
ruimte voor opslag. Daar verzamelen we spullen voor mensen die ze nodig kunnen hebben,
met name meubels.
Mogelijkheden om mee te doen:
 Geven van spullen en meehelpen met het vervoer:
 een auto (of spierkracht) is gewenst.
Info bij Caritas Amstelland.

Verlening van financiële hulp
PCI Ouderkerk en Caritas Amstelland zullen, waar nodig, mensen in ons parochiegebied, die
in acute nood komen omdat ze tussen wal en schip vallen, financieel bijstaan en samen op
zoek gaan naar een oplossing. Daarnaast is er geld nodig om de activiteiten te kunnen doen
die hierboven beschreven staan.
Mogelijkheden om mee te doen:
 donateur
Uw financiële bijdragen kunt u storten op NL51 RABO 0351 8011 62 Parochiële Caritas
(PCI) Ouderkerk.
PCI Ouderkerk is een ANBI instelling; onder bepaalde voorwaarden kunt u uw gift van de
belasting aftrekken.

Wilt u meedoen?
U kunt uzelf opgeven voor een activiteit naar keuze.
Voor Ouderkerk kunt u zich opgeven bij de St. Urbanusparochie: tel. 020 - 4961320; email:
urbanusparochie@xs4all.nl.
Voor activiteiten van Amstelland kunt u zich opgeven bij Caritas Amstelland:
caritas@rkamstelland.nl
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