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AMBITIENOTA DCI 2019-2022 
 

 

1. Inleiding 

 

De tweede Ambitienota van de DCI zette de lijnen uit voor de jaren 

2015-2018. Deze derde Ambitienota wil hierop voortbouwen, 

rekening houdend met de ervaringen van de afgelopen jaren.  

De DCI is in 2007 opgericht om “de bisschop te adviseren en uit het 

daartoe bestemde deel van de afdrachten van de PCI-en (diocesane) 

diaconale projecten te subsidiëren”. 

 

 

2. Wat wilden we in de afgelopen periode (2015-2018) bereiken? 

 

1. Het stimuleren van nieuwe diaconale initiatieven door parochies. 

2. Het beter benutten van het Steunfonds DCI door een gerichte benadering van minder 

vermogende PCI-en. 

3. Het intensiveren van de makelaarsfunctie door verbindingen te leggen tussen 

projectaanvragers en andere fondsen zoals rijkere PCI-en in de buurt. 

4. Het herbezinnen op de kringbijeenkomsten en de samenstelling van de DCI in het licht 

van het verminderen van het aantal PCI-en en de instelling van de regiovicariaten. 

5. Het op peil houden van de opbrengsten uit de verplichte afdracht.  

 

3. Wat zien we? 

 

1. Dit blijft een punt van aandacht. Parochies hebben neiging de steeds beperktere 

menskracht in te zetten op de liturgie en op het overleven als geloofsgemeenschap. En 

als zij al een nieuw diaconaal initiatief opzetten, laten zij zich veelal leiden door de 

beperkte financiën die zij zelf hebben. Dat een activiteit mede via projectfinanciering 

door de DCI en/of andere fondsen kan worden opgezet, zit meestal niet in het blikveld. 

Gelukkig zien vele parochies wel hun evangelische taak in de samenleving.  

Met het bisdom en de redactie van Tussenbeide is daarover intensief overleg geweest. 

De pauselijke encycliek “Laudato Si” en de verschillende themajaren (Laurentiusjaar, 

Heilig Jaar van Barmhartigheid, Jaar van Gebed) zijn hierbij steunen in de rug 

geweest. 

2. Ondanks meer reclame blijft het beroep op het Steunfonds zeer beperkt. De DCI hoopt 

dat dit betekent dat geen enkele PCI aanvragen heeft afgewezen uit geldgebrek.  

3. Dit gebeurt volop.  

4. De kringbijeenkomsten zijn vervangen door vicariaatsbijeenkomsten. Het laatste jaar 

is zelfs gekozen voor één bijeenkomst voor het bisdom. Aanwezigen zijn 

onverminderd enthousiast, maar de animo van PCI bestuurders om een avond vrij te 

maken voor bezinning en ontmoeting lijkt beperkt.  

5. Dit is gelukt ondanks de voortgaande fusies tussen PCI-en. De afdrachtregeling is 

aangepast zodat de sterkere schouders een zwaardere last dragen  
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4. Wat zijn onze ambities voor de komende periode? 

 

De doelstelling blijft op hoofdlijnen onveranderd: samen met de PCI-en en de Sectie Dienen 

eraan bijdragen dat de caritas een zichtbare plek inneemt in het bisdom Rotterdam. De eigen 

taak van de DCI is daarbij de subsidiëring van diaconale parochie-overschrijdende projecten 

vanuit de netto opbrengsten van de afdrachtregeling. 

 

De DCI wil samen met de bisschop en de Sectie Dienen van het bisdom blijven zoeken naar 

concrete momenten en manieren om de caritas en diaconie een centrale plek te geven in het 

geloofsleven. De Werelddag van de Armen jaarlijks in november, het Netwerk van Liefde  en 

de notie van “de zorg voor het gemeenschappelijk huis” (ondertitel encycliek Laudato Si’) 

zijn daarvoor goede kapstokken. Het diocesane netwerk van diakens verdient extra aandacht 

in dit verband. 

 

In de periode 2019-2022 wil de DCI speciale aandacht besteden aan: 

 

1. Het stimuleren van PCI bestuurders om niet te wachten tot hulpvragers de weg naar de 

PCI weten te vinden, maar actief op zoek te gaan. 

2. Het adviseren van PCI bestuurders over het zoeken naar “nieuw geld” nu de 

rendementen op vermogens historisch laag zijn. Dit is gekoppeld aan een grotere 

naamsbekendheid van de lokale PCI en het stimuleren van het diaconaal bewustzijn 

van kerkgangers en andere parochianen, jong en oud. 

3. Het zichtbaarder maken van wat parochianen doen op diaconaal gebied buiten het 

strikte parochieverband. Dit “maatschappelijk kapitaal” wordt onvoldoende (h)erkend. 

4. Het adviseren over zinvolle en voldoening gevende rollen en uitdagingen in een 

gefuseerde PCI.  

5. Het bevorderen dat PCI bestuurders eerst naar de buur PCI kijken alvorens geld te 

doneren aan algemene goede doelen dichtbij of ver weg.  

6. Het stimuleren van nieuwe diaconale initiatieven door parochies en PCI-en, door 

ondersteuning bij het ontwikkelen van projectaanvragen en door financiering van 

projecten. 

 

De DCI zal deze ambitienota jaarlijks agenderen om de voortgang te bespreken.  

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 november 2018. 

 

 

 


