
De Parochiële Caritas Instelling Emmanuel helpt vanuit christelijke overtuiging 

parochianen en particulieren in persoonlijke financiële nood. Die hulp kan 

bestaan uit een luisterend oor, meedenken, verwijzen naar hulpinstanties en 

beperkte financiële ondersteuning in noodsituaties. Tevens ondersteunt PCI 

Emmanuel maatschappelijke projecten ten behoeve van armen, jongeren, 

ouderen en zieken. Daarmee wil PCI Emmanuel staan voor liefdevolle zorg.

Caritas: 
liefdevolle zorg

Samen meer delen,
samen beter, samen verder



Armoede bestaat niet?
‘Armoede bestaat niet’, hoor je mensen nog weleens

zeggen. De overheid zorgt in Nederland voor het recht op

een minimaal inkomen (Participatiewet), maar toch kunnen

mensen door omstandigheden in acute financiële problemen

komen. Daarvoor is in onze parochie PCI Emmanuel. Onze

aanpak is in grote lijn als volgt:

• In sommige gevallen kan financiële ondersteuning worden 

geboden, voor zover de beperkte middelen dat toestaan; 

indien nodig kan samenwerking met andere charitatieve 

instellingen worden gezocht.

• Ook kan hulp in natura worden geboden, bijvoorbeeld 

in de vorm van voedsel, goederen of dienstverlening 

waaronder ook een helpende hand of een luisterend oor.

• Door middel van hulp in de vorm van advies kunnen 

mensen soms op het juiste spoor worden gezet van 

professionele hulp, gemeentelijke hulp, subsidies, enz.

• Individuele hulpvragen, direct of via andere vrijwilligers 

of hulpverleners aangedragen, worden zo snel mogelijk 

volgens protocol behandeld

• Om mensen die echt hulp nodig hebben bij het beheer 

van hun financiën, kunnen we soms doorverwijzen naar 

gemeentelijke instanties of een bewindvoerder.  

Oorsprong
PCI Emmanuel is ontstaan uit de fusie vanuit verschillende 

parochiële caritas instellingen in Noordoost Salland. 

De volgende locaties hebben een eigen werkgroep: 

Hardenberg, Slagharen-De Belte, Dedemsvaart, Ommen, 

Dalfsen, Lemelerveld, Vilsteren, Heino, Hoonhorst en 

Lierderholthuis. Klik op een werkgroep voor meer informatie.

Armen, jongeren, ouderen en zieken 
Bij de fusie ontwikkelden PCI een eigen missie en visie. 

PCI Emmanuel geeft financiële, geestelijke of psychische 

hulp aan mensen in nood. Wij bieden deze noodhulp 

vanuit christelijke overtuiging. Hiermee willen we concrete 

nood voorkomen en in acute behoeften voorzien. 

Onze doelgroepen zijn armen, jongeren, ouderen en 

zieken. Hiermee willen we bijdragen aan een solidaire 

samenleving. Onze visie verwoorden we in een kernachtig 

solidariteitsprincipe: samen delen, samen beter, samen 

verder.

Maatschappelijke projecten
In de praktijk komt ons werk neer op het begeleiden 

en verwijzen van mensen in nood en het bieden van 

(financiële) steun. In de kern bieden we noodhulp, maar we 

ondersteunen daarnaast ook maatschappelijke projecten 

voor andere genoemde doelgroepen.

Samen meer delen,samen beter, samen verder



Jaarlijks besteden wij het 

rendement op het vermogen 

van PCI Emmanuel aan hulp. 

Maar ook giften zijn welkom, 

zodat wij die voor noodhulp in 

kunnen zetten. 

Wilt u ons werk ondersteunen? 

U kunt uw gift overmaken op 
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PCI Emmanuel. 

Eventueel kunt u de locatie 

vermelden waar het geld 

ingezet moet worden.

Wilt u ons bereiken?

Als u mensen uit uw omgeving kent die tijdelijk 

hulp of ondersteuning nodig hebben, dan 

kun u ze attenderen op het bestaan van PCI 

Emmanuel. U kunt natuurlijk ook voor uzelf 

hulp vragen.

Wij zijn bereikbaar via de 
onderstaande verwijzingen naar de 
diverse werkgroepen per locatie:


