Heeft u een hulpvraag?
Als andere instanties u niet meer kunnen of
willen helpen, mag u altijd nog een beroep
doen op PCI De Goede Herder.
Na uw melding bij de parochie, mondeling,
via telefoon of e-mail, zullen we vanuit de
PCI contact met u opnemen. We bekijken
dan samen op welke manier we u van dienst
kunnen zijn.

Wilt u ons helpen?
PCI “De Goede Herder” is afhankelijk van de
opbrengsten van collectes en van giften.
De PCI is een ANBI instelling. Een schenking
aan de PCI is dus aftrekbaar van de belasting.
Iedere gift is van harte welkom. Ons
bankrekeningnummer is:
NL08 RABO 0305 3651 26
RK Parochie Heilige Oda.

Heeft u een hulpvraag?

Weet u iemand die onze
hulp nodig heeft?

ZORGEN
VOOR ELKAAR
De Goede Herder

Wilt u ons helpen?
Financieel steunen?
Neem dan contact met ons op:
PCI “De Goede Herder”
p/a Parochiecentrum
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Het parochiecentrum is bereikbaar
maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 en 12.00 uur
Tel: 0413-477741
secretariaat@heiligeodaparochie.nl
www.heiligeodaparochie.nl > algemeen
NL08 RABO 0305 3651 26
R.K. Parochie Heilige Oda.

Parochiële Caritas Instelling
Parochie Heilige Oda

BARMHARTIGHEID
Onze uitgangspunten zijn de zeven
werken van barmhartigheid:

de hongerigen voeden
de dorstigen laven

Iedere mens telt
In onze statuten staat:
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) “De
Goede Herder” is een dienst van nabije en

de naakten kleden
de vreemdelingen opnemen
de zieken verzorgen

Als het leven tegen zit
In het leven van iedere mens doen zich op enig
moment onverwachte gebeurtenissen voor.
We kunnen te maken krijgen met ziekte,
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, het
overlijden van een dierbare, echtscheiding,
enzovoort...

kleine hulp aan mensen die dit nodig
hebben en willen accepteren binnen de

de gevangenen bezoeken

gemeenten Sint-Oedenrode en Son &
Breugel, ongeacht geloof, afkomst of
status.
Deze dienst aan mensen wordt
georganiseerd vanuit de heilige Odaparochie en verleend door parochianen. We
proberen te werken vanuit de opdracht van
God: mens te worden naar Zijn beeld.

de doden begraven

Ineens staat u voor onvoorziene kosten,
die uw inkomen te boven gaan… Weet u de
weg naar de juiste instanties niet te vinden, of
kunt u geen beroep meer doen op algemene
voorzieningen?
PCI De Goede Herder ziet het als haar
belangrijke taak om haar ogen en oren, mond
en schouders, handen en voeten in te zetten,
om u juist dan te ondersteunen. Daarnaast
hebben we ook mogelijkheden om incidenteel
en op beperkte schaal financiële
ondersteuning te bieden.

