Financieel steuntje nodig?
Caritas van de Parochie Overveen kan helpen.

Caritas Overveen

Zoals in alle r.-k. parochies in Nederland is er ook in Overveen
een parochiële caritas instelling( pci): de Caritas Overveen.
De Caritas kan mensen in nood ondersteunen.

Als u financieel in nood bent,
of iemand in uw omgeving, aarzel niet
om een beroep op ons te doen.
De Caritas Overveen is er vóór mensen dóór mensen. De Caritas is
van de hele parochie. Het is een aparte instelling met een eigen bestuur
en het gaat om caritas of diaconie( pci). Mensen helpen die het nodig hebben,
zowel binnen als buiten de parochie.

Wij helpen mensen graag, bij het vinden
van een oplossing voor tijdelijke financiële problemen,
als dit via de reguliere instanties niet( meer) mogelijk is.
Caritas richt zich op alle mensen, christenen en niet-christenen. Het kan om een klein bedrag
gaan of om een wat groter bedrag, snelle hulp of hulp voor iets langere tijd.
Soms kan het gaan om problemen die alleen in groter verband aangepakt kunnen worden
of juist om kleine diensten, aan mensen persoonlijk. Ook kan de Caritas maatschappelijke projecten
ondersteunen, voor mensen die hulp nodig hebben.
De Caritas Overveen wil graag hulp bieden, vragen staat vrij!
Denk vooral aan individuele hulp zoals advies, doorverwijzing en
financiële ondersteuning( eenmalig of in enkele termijnen).

Maak ons attent op mensen in nood.
caritas.overveen@gmail.com
Alle informatie wordt uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en beoordeeld.
Contact:
Ad van Schaik, secretaris; caritas.overveen@gmail.com
Gert jan van der Wal, contactpersoon vanuit het pastorale team, permanent diaken;
tel; 020-4977612 of 06-43223690 gertjanvanderwal@live.nl
www.boazparochies.nl postadres; parochiebureau OLVOO Overveen;
t.n.v. Caritas Overveen, Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen
Hoe wordt de Caritas gefinancierd? De Caritas van Overveen beschikt over een eigen vermogen opgebouwd
uit giften en legaten. Uit de renteopbrengst worden de Caritas- ondersteuningen gefinancierd. Over het
beleid legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan het bisdom Haarlem-Amsterdam, waartoe de
parochie Overveen behoort.
Wilt U de Caritas ondersteunen? Hoe meer gelden we ontvangen, hoe meer hulp we kunnen bieden. Uw
steun is zeer welkom, in de vorm van giften, legaten of erfstellingen.
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