
 

 

 

 
 

Caritas Purmerend 

 
 

Caritas, liefdadigheid is het plegen 

van een daad van liefde en 
barmhartigheid. Men kan Caritas 

beoefenen in materiële en 

immateriële zin. Het geven van 

geld of het geven van kleding aan 
goede doelen zijn voorbeelden 

van Caritas in materiële zin. Het 

doen van vrijwilligerswerk is een 

vorm van Caritas in immateriële 

zin. De Caritas vormt vanaf het 
begin van het ontstaan van het 

christendom één van de 

fundamenten van haar geloof.   

 
Vanuit de Caritas hebben we in 

belangrijke mate het ontstaan van 

diverse maatschappelijke 

organisaties te danken, als 
bijvoorbeeld zieken en 

verzorging/verpleeghuizen. 

 

Het is deze humaniserende 

gedachte die ons tot op de dag 

van vandaag inspireert om 

mensen in urgente nood, waar 
nodig en mogelijk bij te staan. 

 

In het Algemeen Reglement voor 

het bestuur van een Parochiële 
Caritasinstelling wordt Caritas als 

volgt omschreven: ‘Het vanuit 

christelijke overtuiging gestalte 

geven aan de opdracht van de 
Kerk om dienstbaar te zijn aan de 

samenleving door aandacht te 

wijden aan de concrete noden en 

behoeften van personen en groe-
pen van personen en daardoor bij 

te dragen aan het bevorderen van 

de sociale rechtvaardigheid’. Zo 

verstaan zijn Caritas en Diaconie 

tegenwoordig inhoudelijk vrijwel 
synoniem, terwijl ze organisato-

risch onderscheiden zijn. In het 

licht daarvan zijn diverse  taken 

weggelegd voor een Parochiële 
Charitas Instelling: 

 

 

 
 

  

1- Financiële bijstand verlenen 

aan personen en gezinnen 

in die uitzonderlijke  

individuele gevallen waarin 
van een noodsituatie sprake 

is, ondanks de verreikende 

wettelijke voorzieningen.  

2- Financiële steun geven aan 
organisaties voor 

maatschappelijke 

dienstverlening, met name 

daar waar overheidssteun 
geheel of gedeeltelijk 

ontbreekt.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

In Purmerend is al tientallen jaren 

een bestuur van de Caritas actief  

op het terrein van de urgente 
nood.  
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Het bestuur wordt in haar dage-

lijkse werk bijgestaan door een  

Raad van Advies.  

Daar hebben mensen in zitting die 
bekend zijn met de urgente noden 

in de stad en regio.  

Aanvragen van urgente nood wor-

den daar in eerste instantie be-
handeld en met advies doorge-

stuurd naar het bestuur, welke 

een definitief besluit neemt. Aan-

vragers krijgen altijd antwoord.  
 

Zaken die meer aandacht vragen 

en een structureel karakter heb-

ben kunnen door de Raad van Ad-
vies worden voorzien van schrij-

ven gericht aan maatschappelijke 

organisaties en politiek.  

 

Mede door een terugtredende 
overheid zien wij dat het werk van 

de PCI  (Parochiële Caritas Instel-

ling) Purmerend in omvang  is 

toegenomen. De verwachting is, 
in het licht van de politieke ont-

wikkelingen en de huidige pro-

blematiek, er steeds meer men-

sen een beroep zullen doen op het 
werk van de Caritas. 

 

Om een zorgvuldige behandeling 

te verzekeren zal er vanaf april 

2013 bij aanvragen voor hulp en 

ondersteuning een nieuwe werk-
wijze worden gehanteerd.   

 

Werkwijze 
 
Elke dinsdagochtend is er een in-

loopspreekuur van 10.00 uur tot 

12.00 uur in de Nicolaaskerk op 

de Kaasmarkt 15, waar iedereen 

van harte welkom is.  
 

Tijdens dit spreekuur zullen er 

vrijwilligers van de Caritas aanwe-

zig zijn om de aanvraag te be-
spreken en na te gaan of er actie 

nodig is, en zo ja welke actie en 

door wie. Vanzelfsprekend zullen 

de aanvragen in alle vertrouwe-
lijkheid worden behandeld en de 

privacy gewaarborgd.  

Het is niet nodig om een afspraak 

te maken. In geval van nood kan 

men contact opnemen via:  
caritaspurmerend@gmail.com 

 

 
 

 

Wees welkom 

 
Koffie, thee en wij staan voor u 

klaar. Hebt u vragen, opmerkin-

gen, wilt u wat melden of  

diaconaal actief worden, neemt u 
dan contact met ons op.  
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