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28 PCI-bestuursleden uit 17 verschillende besturen, 2 caritas-vrijwilligers en 1 regioverantwoordelijke voor
de caritas (10 vrouwen en 21 mannen) kwamen bij elkaar voor een synodaal gesprek. In drie deelgroepen
werden de vragen besproken in twee rondes: een luisterronde en een onderscheidingsronde, waarna
plenair de grote lijnen werden gedeeld. De aanwezigen waren zeer enthousiast over de bijeenkomst.
We zijn hier samen met mensen die zich inzetten voor de caritas. Vanuit dat perspectief bespreken we de
volgende vraag met elkaar:
I Centrale vraag van de synode
Welke concrete ervaring in jouw lokale gemeenschap en jouw inzet voor de caritas komt naar voren als je
nadenkt over ‘samen onderweg zijn’?
Als je terugdenkt aan die ervaring: Welke vreugde heb je hieraan beleefd? Welke moeilijkheden en
obstakels? Welke wonden zijn naar boven gekomen? Welke inzichten heeft het opgeleverd?
II kerk en samenleving
Welke ervaringen van dialoog en gedeeld engagement hebben we met andere christenen en met gelovigen
van andere godsdiensten en levensbeschouwingen en met niet-gelovigen?
Welke vreugde, obstakels en inzichten leveren deze ervaringen op?

LUISTERRONDE
In de luisterronde kwam een heel divers geluid naar voren, dat onder de volgende kopjes gegroepeerd kan
worden.
Oekraïense vluchtelingen
Voor de Oekraïense vluchtelingen gebeurt er nu in de div parochies va alles:
• Gevraagd om ondersteuners om mensen thuis te laten voelen.
• Werkgroepen. Inventariseren leegstaande pastories. Inventariseren wat er mogelijk is voor
ondersteuning wat nodig is. Meubels etc.
• Er zitten best nogal wat haken en ogen met opnemen van mensen zelf.
• Kan bisdom coördineren.
• De burgemeester in Ouderkerk heeft pastores gevraagd om ideeen —> anderen hebben geen
contact op te nemen.
• Syriërs ervaring uitnodigen om dienst bij te wonen en kop koffie te drinken. Oekraïense kerk lijkt
meer op katholieke kerk dus uitnodigen en welkom heten.
• verschillende parochianen wilden wat doen. Geld-inzameling nog voor Giro 555. Spullen bijdragen.
Mensen willen zich als vrijwilliger inzetten. Elke vrijdag een vesper voor Oekraïne. Beleef vreugde
dat mensen mee willen.
• teleurstelling is dat we mensen geen plek kunnen geven. We hebben geen ruimte.
geld
+ interne discussies over omgang met geld
+ We moeten durven interen op het vermogen. Daarvoor is nieuw beleid van het bisdom nodig voor de
lange termijn. Met Oekraïense vluchtelingen kunnen we dit geld goed besteden. Hoeveel geld is er
eigenlijk?
contact met armen
+ Oudere parochianen 75+ een kerst stukje brengen. Bij rondbrengen bij een iemand kop koffie en een
goed contact.
+ Moeilijk om bij vreemden op bezoek gaan.
+ Arme jongen moest terug naar huis. Geregeld dat hij naar huis terug kon.
+ Soms kun je alleen bidden dat iemand anders kan helpen.
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Ouderen bezoek en ook koken voor anderen.
bereikbaarheid - zoeken naar contact
verborgen leed, schaamte en pijn, hulp buiten de kerk om
de doelgroep verandert, wordt breder
geen oordeel geven, maar helpen
ontmoeting met mensen zorgt dat ik me beter kan inleven
Moeilijk om achter de voordeur te komen bij wie het moeilijk hebben
samen koken met migrantengemeenschap is mooi. We zijn eigenlijk allemaal hetzelfde.
project mee-eten op afstand is al drie jaar heel succesvol. We geven barmhartigheid zonder vragen te
stellen, dat doen andere organisaties al.
+ Ik heb aangebeld bij een kweker die moest stoppen wegens ziekte, familie met jonge kinderen. Een
kerstbon gebracht. Spannend om te doen, maar ze waren heel blij. Luisteren gaf snel verbinding. Het
voelt voor hen als een schouder namens de gemeenschap en is helend. Het geeft ook een ander beeld
van de kerk en neemt argwaan weg.
+ mooi om op te trekken met mensen die jouw hulp kunnen gebruiken.
+ Met mensen in contact komen is moeilijk, ook door AvG
samenwerken
+ Samenwerking met Raad van kerken, netwerken, ook met gemeentes en andere organisaties
+ Ondersteunen zelfwerkzaamheid in jongerenorganisaties. Kwetsbare groepen. Inloophuis.
Eenoudergezinnen, kankerpatienten, eenzaamheid van ouderen.
+ Wij hebben mooie samenwerking met Voedselbank en Schuldhulpmaatje. Er is veel armoede.
+ We moeten samenwerken, ook met andere kerken, maar dat is een uitdaging
+ Samenwerking met andere organisaties is mooi, maar kost veel energie
+ Wat doet de overheid. Wat kunnen we voor elkaar betekenen. Hoe kunnen we het met elkaar
uitdragen.
voldoening en drijfveer
+ Gezamenlijk maaltijden maken voor armen en rondbrengen. Vreugde om iets voor anderen te
betekenen.
+ Dankzij een rommelmarkt 10 mensen een cadeaubon gegeven.
+ vreugde om mensen te spreken: contact
+ Bezoek van zieke mensen geeft vreugde. Ik wil graag iets voor anderen betekenen.
+ Vreugde, voldoening, beantwoorden van hulpvragen
+ gevoel is belangrijk: doe wat je hart je ingeeft
+ tweedeling tussen mensen die wel en niet zelfredzaam zijn
+ boosheid over de oneerlijkheid in de maatschappij
+ Caritas werk is heel verrijkend
+ Ondanks dat ik alleen ben in onze kerk en weinig budget heb, heb ik toch samen met andere
parochianen voor heel wat mensen iets kunnen doen
+ vreugde uit goede samenwerking en vooral uit individuele hulpverlening.
+ sociale voldoening vanuit een persoonlijk goed leven mooi om anderen te helpen.
vrijwilligers vinden
+ Steeds minder mensen in de kerk. Hoe kan ik hulp krijgen. De kerk is niet zo actief.
+ Bij het vormseltraject kunnen we ook uitleg geven over diaconie. om de jongeren en dan ook de ouders
mee te krijgen.
+ moeilijk om mensen te vinden die zich willen inzetten
+ bestuur samenvoegen is gelukt, maar nu geen opvolgers
+ Vrijwilligers zijn 80 plus.

bestuur en fusies
+ Lastig plannen maken en financiën regelen.
+ PCIs samengevoegd. Blij met eerste contact met andere PCIs. We zijn goedbedoelende amateurs.
+ Caritas is een belangrijke factor in eenwording van de parochies; bij ons gaat het het eenvoudigst.
+ Frustraties bij samengaan, gevoel van eenzaamheid
+ samenwerking tussen PCI’s: regels!
+ Soms kan bisdom wel remmend werken.
+ Wat moeten we eigenlijk doen? Kerken zijn dicht. Wat kunnen de 70+ers? Ze komen niet meer. Er is
geen OV.

ONDERSCHEIDING: (WAT HEEFT MIJ GERAAKT)
De onderscheiding vond ook plaats in de deelgroepen. Hierbij kwamen de volgende thema’s aan de orde:
Ervaring van synodale uitwisseling
• Hart op de goede plaats
• belangenloosheid
• Enthousiasme en wilskracht om goed te doen. Vreugde dat de wil er is om iets leuks ervan te
maken en als dat de heilige geest is
• Verbinding tussen alle verhalen
• Medelijden.
• enthousiasme en betrokkenheid
• Dat er zoveel hulp gegeven wordt
• Ontroerend om de inzet van iedereen te horen om te helpen We moeten dat blijven doen ook in de
moeilijke tijden.
• Het horen van de verhalen van iedereen
• Blij hier te zijn om te horen wat we voor elkaar betekenen.
• Ontroerend dat we mensen die in schuldhulp zitten toch kunnen helpen. Dat is barmhartigheid
Contact met armen
• De concrete hulp voor een familie trof mij. Contacten leggen is lastig. Misschien kunnen we
pastores hierbij betrekken.
• barmhartigheid doen en luisteren, dat is onze taak. We zijn geen hulpverleners. Compassie
• verbinding zoeken
• We moeten niet bang zijn om contacten te leggen, ook al is het lastig
• Medemens ontmoeten.
• Ontmoeting met je naasten, geen onderscheid maken.
• Meer tijd voor mijn naaste
• Betrokkenheid, primaire doelstelling
• Gezamenlijk iets doen waarbij we in persoonlijk contact raken met onze naaste.
Parochie betrekken
• Onze manier van werken is te afstandelijk en te veel via andere instanties. We moeten meer bij de
parochie betrokken raken en samenwerken.
• God vraagt ons om door te gaan met dit werk: parochianen er meer bij betrekken en samenwerken
met andere parochies en andere organisaties en kerken
• De nieuwe generatie staat ver van de kerk: we moeten verbinding leggen van mens tot mens. We
zijn allemaal hetzelfde
• Als je mensen wat kunt laten doen, krijg je betrokkenheid.
• gemeenschap beter leren kennen
• Voorlichting geven aan de jongeren, ook over wat er leeft bij de mensen, wat mensen meemaken.
• Veel mensen willen niet naar de kerk, maar willen wel praktisch helpen: dit verbreedt de kerk
• jongeren en doeners betrekken

Samenwerking buiten de parochie
• De wil tot samenwerking bekrachtigen
• Veel respect voor schuldhulpmaatje. Dat lukt niet overal
• Schuldhulpmaatje is beter voor mensen dan bewindvoering, want dan ben je er eerder bij.
• Dat het zo moeilijk is om aan de weg te timmeren en dat we de boer op moeten, dat is bevestigd.
• Wat zijn de hulpvragen?
• Meer bekendheid geven over PCI’s aan overheidsorganen: dat wij aanvullende hulp kunnen geven.
Communicatie
• Zichtbaar worden als kerk.
• We doen het in stilte, maar we moeten ook laten weten dat we er zijn.
Ondersteuning
• Zou het fijn vinden als bisschoppen meer laten zien dat ieder naaste is.
• We moeten ons werk bekender maken, van elkaar leren, zodat meer mensen geholpen kunnen
worden. De kerk (parochie, bisdom) kunnen ons daarbij helpen.
• Het helpt als het bisdom concrete projecten aandraagt, waar een PCI zich aan kan verbinden, zoals
bij schuldhulpmaatje
Bestuurlijke zaken
• wat moeten we met het geld?

PLENAIRE PRESENTATIE VAN DE GROTE LIJNEN
1. Het is bijzonder en inspirerend om zo samen te zijn en elkaars verhalen te horen. Er is veel
enthousiasme voor het werk dat wij samen doen.
2. Gezamenlijk kunnen we echt iets doen. Het gaat er om dat we persoonlijk contact hebben met
onze naasten: barmhartigheid doen en luisteren, dat is onze taak. We zijn geen hulpverleners.
Daarvoor is het wel nodig dat we zelf naar mensen toegaan, contact leggen. Dat is best spannend,
maar degenen die het doen zien hoe enorm het gewaardeerd wordt.
3. Er moet meer bekendheid komen van ons werk. We doen ons werk in stilte, maar dat moet niet
betekenen dat ons werk onbekend moet zijn. Daar moeten we werk van maken. Succesverhalen
publiceren. Graag hulp in PR vanuit parochie en bisdom.
4. We zouden meer van elkaar willen weten wat we doen en van elkaar leren, zodat meer mensen
geholpen kunnen worden. De kerk (parochie, bisdom) kunnen ons daarbij helpen.
5. We willen meer samenwerken buiten de parochie. Het zou fijn zijn als daarvoor handvatten komen
vanuit het bisdom. Het helpt als het bisdom concrete projecten aandraagt, waar een PCI zich aan
kan verbinden, zoals bij schuldhulpmaatje
6. Wat moeten we met het geld? We moeten durven interen op het vermogen. Daarvoor is nieuw
beleid van het bisdom nodig voor de lange termijn.
7. Voorlichting geven aan de jongeren: vertellen wat wij leren door ons werk over wat er leeft bij de
mensen, wat mensen meemaken.
8. Veel mensen willen niet naar de kerk, maar willen wel praktisch helpen: dit verbreedt de kerk.

