IPCI Zaanstreek - Jaaroverzicht 2017
Het jaar 2017 stond in het teken van de fusie tussen de Zaanse Caritasinstellingen.
Er werden in 2016 al verschillende gesprekken gevoerd tussen afgevaardigden van
de verschillende Caritas-besturen; meestal in aanwezigheid van de pastor voor de
Caritas in de Zaanstreek, Pastoor F.J. Bunschoten en van een medewerker van de dienst Caritas
van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Lange tijd liepen de standpunten uiteen en ontbrak het
aan vernieuwing van de al aanwezige samenwerking in de Regio.
Het werd echter steeds moeilijker om nieuwe, jongere mensen te vinden, die de Caritas mee
kunnen dragen en om bestuursfuncties vervuld te krijgen. Ook de druk vanuit het Bisdom werd
sterker; mede in het licht van een herijkt toekomstbeeld door Hulpbisschop J. Hendriks. Voor
de lokale Caritasbestuurders was het duidelijk dat een fusie onontkoombaar was en dat het
belangrijk was om de regie in eigen hand te houden.
Op 23 januari 2017 werd een intentieverklaring opgesteld voor een fusie in de Zaanstreek,
waarbij de bestaande IPCI Zaanstreek juridisch de voortzettende instelling was. Deze werd
ondertekend door de voorzitters van de 5 Zaanse (I)PCI’s. Dat waren: IPCI Zaanstreek,
PCI H. Maria Magdalena te Wormer, PCI St. Bonifatius te Zaandam, PCI H. Odulphus te Assendelft
en PCI St. Petrus te Krommenie. 1 september 2017 gaf het Bisdom Haarlem-Amsterdam
goedkeuring voor deze fusie d.m.v. een decreet van Hulpbisschop Mgr. J. Hendriks.
Met de fusie tussen de Zaanse (Inter) Parochiële Caritas Instellingen wordt ingespeeld op nieuwe
tijden, mogelijkheden en regiovorming om zo de continuïteit van de Caritas in de gehele
Zaanstreek (gemeente Zaanstad en gemeente Wormerland) te waarborgen.
De volgende acht Zaanse parochies zijn hier actief:
H. Maria Magdalena in ’t Kalf, Zaandam, O.L.V. van Geboorte in Wormerveer, H.H. Martelaren
van Gorcum in Koog aan de Zaan, H. Jozef in Zaandam, St. Petrus in Krommenie, St. Bonifatius
in Zaandam, H. Maria Magdalena in Wormer en H. Odulphus in Assendelft.
Eén voorwaarde was van essentieel belang: de lokale Caritas-werkgroepen dienen als vrijwilliger
actief te blijven, echter zonder officiële benoeming door de Bisschop. De overgrote meerderheid
stemde daarin mee. Wel gaven vier leden aan om per de fusie te willen stoppen.
Hieronder staan de namen van de leden van het bestuur van de IPCI Zaanstreek:
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Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook pastoor Floris Bunschoten, de regiopastor van de
Caritas regio Zaanstreek, aanwezig is. In 2017 is het bestuur - na de fusiedatum - tweemaal in
deze samenstelling bijeengekomen.
Ook hebben wij in september een bijeenkomst georganiseerd, waarbij naast alle bestuursleden
en lokale vrijwilligers ook Hulpbisschop J. Hendriks, Regiopastor F.J. Binschoten en alle in de
Zaanstreek werkzame pastores aanwezig waren. Tevens waren er afgevaardigden van de twee
Parochiebesturen (Noord en Zuid) en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad uitgenodigd. Tijdens
een feestelijke bijeenkomst werd het nieuwe bestuur gepresenteerd en werden felicitaties
uitgesproken over het behaalde resultaat. Tevens was dit hèt moment om alle lokale
vrijwilligers te bedanken, waarbij Henriëtte Reimerink (Jozef), Gerhard Heck en Leo Punt
(Bonifatius), Carolina van Steen (Odulphus) en Jan Duijn en Dick Vierveijzer (Maria Magdalena
Wormer) door Hulpbisschop Hendriks een Caritas-onderscheiding (met oorkonde en speld) in
ontvangst mochten nemen.

Afgevaardigden van onze (I)PCI’s namen tot de fusiedatum deel aan periodieke Regiobijeenkomsten van de Caritasinstellingen in de Zaanstreek. Vanaf 1 september kwam dit
overlegorgaan te vervallen. Wel zal jaarlijks een bijeenkomst worden gehouden, waarbij alle
bestuursleden en vrijwilligers worden uitgenodigd. Ook worden contacten onderhouden met het
Zaans Interkerkelijk Noodfonds (ZIN), het Interkerkelijk Diaconaal Beraad ZaanstreekWaterland (I.D.B.), De Bron, De Sluis, Voedselbank Zaanstreek en Kledingbank Zaanstreek.
Bij hulpvragen zijn er onderling korte lijnen; ook naar de Sociale Wijkteams in Zaanstad en de
afdeling Sociale Zaken van de twee gemeenten.
In 2017 hebben veel cliënten gebruik gemaakt van financiële en materiële ondersteuning.
Hierbij valt soms te denken aan een kleine donatie van enkele honderden euro’s en soms aan
een renteloze lening, waarbij het geleende geld in termijnen terugbetaald dient te worden. Ook
helpen wij bij de aanschaf van 2e hands huisraad, meubels, servies of wasmachine. Daarnaast
werden enkele personen en gezinnen in 2017 (structureel) begeleid bij schulden, wat soms leidt
tot schuldhulpverlening en begeleiding bij schuldsanering of soms onderbewindstelling.
Tevens ondersteunen wij jaarlijks met een kleine financiële bijdrage verschillende activiteiten
binnen de verschillende parochies.
De jaarlijkse collecte tijdens het Diaconaal weekend leverde in totaal ca. € 4.000, - op voor
lokale projecten onder het thema WELKOM (vluchtelingen/daklozen). Vrijwilligersorganisatie De
Sluis ontving hiervan een gedeelte. Een ander deel zal in 2018 worden gebruikt bij hulp aan
vluchtelingen en/of daklozen.
Inzake schuldhulpverlening worden in Wormerland contacten onderhouden met Woningstichting
WormerWonen, de gemeente Wormerland (Wethouder, afdeling Werk & Inkomen en afdeling
Sociale Zaken) en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD). In Zaanstad wordt nauw
samengewerkt met de diverse Sociale Wijkteams.
Er in het 3e Kwartaal 2017 is ruim € 12.000, - uitgegeven aan onderstaande projecten:
Voedselbank, I.D.B. en De Bron (bijdrage 2017), Schoenmaatjesproject Edukans, bijdrage
kerstactie diaconie Westzaan, Petrusparochie, Bonifatiusparochie en Odulphusparochie,
2x bloemen Gevangenis Zaanstad (Stichting de Sluis), 1 renteloze lening € 500,-, enkele giften en
hulpvragen, bed met matrassen en vloerbedekking voor een familie, wasmachine met -droger en
hulpvraag, onkosten SAM’s kledingactie, looprek voor oudere dame, gedenkkruisje op graf en
verjaardagskaarten en bloemen parochie Maria Magdalena ’t Kalf Zaandam.
Voor inspiratie maken wij gebruik van het aanbod van inspiratie- en themabijeenkomsten van
het Bisdom en het I.D.B. Ook Extranet biedt ons actuele informatie.
Overige activiteiten:
- de organisatie van SAM’s Kledingactie in de Zaanstreek en het beheren van een container bij
de Maria Magdalenakerk voor 2e hands kleding van Cordaid Mensen in Nood;
- kerstactie: in diverse parochies werden kerstpakketten en kerststukjes (meestal door derden
gesponsord) aan een bepaalde doelgroep verstrekt.
- In verschillende parochiekerken staat een krat voor levensmiddelen voor de Voedselbank.
Bij het schrijven van dit jaaroverzicht is het (nog) niet mogelijk om op financieel gebied aan te
geven hoe een en ander is verlopen. Mede als gevolg van de fusie per 1 september 2017 is het
jaar 2017 moeilijk te vergelijken met 2016. Eén ding is duidelijk: het rendement van de bank(en)
in 2017 is bijna nihil. Alleen het belegd vermogen bij het R.K. Beheerfonds van het Bisdom levert
nog rendement op. Dit komt echter niet tot uiting in de baten en lasten, omdat koerswinst
(boekhoudkundig) een positief effect heeft op het eigen vermogen.
Ik dank iedereen voor het in mij geschonken vertrouwen en zie - mede dankzij de fusie tot IPCI
Zaanstreek - een goede toekomst voor onze lokale werkzaamheden in Zaanstad en Wormerland.
Wormer 13 maart 2018
Gerard Schavemaker, secretaris IPCI Zaanstreek

