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Inleiding:  
De PCI H. Suitbertus, met als werknaam Caritas Betuwe West, is opgericht bij bisschoppelijk decreet 
van  Kardinaal W.J. Eijk  aartsbisschop van het Aartsbisdom  Utrecht dd. 28 januari 2011. 
De grenzen van de PCI omvatten het gebied van de parochie  H. Suitbertus, geografisch gezien: het 
gebied van de West Betuwe (niet te verwarren met de gemeente West Betuwe). 
 
Doelstelling van de Caritas Betuwe West:  
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) Caritas Betuwe West wil dienstbaar zijn aan de plaatselijke 
samenleving door aandacht en beschikbare gelden te besteden aan de concrete primaire noden en 
behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bijdragen aan het bevorderen van de 
sociale rechtvaardigheid. De Caritas BW beheert actief de eerder ingezamelde en beschikbare 
middelen. Onder voorwaarden willen we een project vanuit burgers ondersteunen en daarbij 
assisteren bij de nodige fondswerving.  
 
Samenstelling bestuur PCI: we bestaan uit een  voorzitter, secretaris, lid PR en Communicatie, 
penningmeester en een lid aandachtsgebied werkgroepen 
 
De organisatie van het bestuur:  
Het bestuur vergaderde in principe maandelijks in o.a. het parochiecentrum van Geldermalsen, het 
parochiecentrum van Tiel en in het bijgebouw van de locatie Buren, vaak in aanwezigheid van 
dezelfde pastoraal werker als adviseur. Tijdens de corona lockdown hebben we niet altijd ‘lijfelijk’  
kunnen vergaderen  i.v.m. de regel van ‘anderhalve meter afstand’. We vergaderden dan digitaal via 
Teams. Van deze vergaderingen werd een verslag gemaakt en een samenvatting van het verslag als 
‘Bericht uit de vergadering van het bestuur Caritas Betuwe West’ verzonden aan de leden van het 
Caritas Beraad en het Parochiebestuur. 
Bij het Caritas Beraad, de vergadering van de zes werkgroepen, was merendeels een deel van het 
bestuur aanwezig. In drie vergaderingen zijn in een goede sfeer ervaringen uitgewisseld. Eén 
vergadering was via Teams en de andere twee vergaderingen met fysieke aanwezigheid . 
 
Parochiebestuur :  
In het verslagjaar 2021 is er geen gesprek geweest met het Parochiebestuur. De geplande 
vergadering ging niet door i.v.m. de corona maatregelen. Ook vond het Parochiebestuur het 
belangrijk elkaar zonder digitale tussenkomst te spreken. Zodra het weer mogelijk is, gezien de 
corona maatregelen, doet het Parochiebestuur een voorstel voor een datum om gezamenlijk te 
vergaderen. 
 
Ondersteuning PCI door het Aartsbisdom: 
Vanuit het Aartsbisdom krijgen we ondersteuning. We hadden contact met de dienst Vastgoed- 
beheer en Financiën over aankoop en verkoop van landerijen. De penningmeester heeft een goede 
relatie met de koepel Financiën.  
 
Financiële zaken :  
De beleggingen zijn conform het advies van het Bisdom ondergebracht bij de VAU van het Bisdom. 
Ten aanzien van de donaties aan de projecten van de werkgroepen voert de penningmeester een 
duidelijk beleid: uitgaven conform onze doelstellingen met een kritische blik naar het nut en de 
noodzaak om organisaties te ondersteunen.  
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In zijn totaliteit was 2021 een positief financieel jaar. De individuele hulpverlening en uitbreiding van 
contacten met hun gemeentes nemen vanuit een aantal werkgroepen toe. Toch lijken de gevolgen 
van corona invloed te hebben en zijn er bij sommige werkgroepen minder individuele aanvragen. Er 
is minder uitgegeven dan begroot, met name activiteiten rond de Kerst. 
Vanuit het bestuur ondersteunden we de o.a. de volgende regionale projecten: de Voedselbank 
Rivierenland en de oprichting van de stichting “Maatjes voor elkaar Tiel” via Mozaïek, Tiel. Helaas 
hebben we de financiële ondersteuning aan het Inloophuis Culemborg per 1 januari 2023 stop gezet. 
Het Inloophuis Culemborg heeft, ondanks onze herhaalde verzoeken, niet voldaan aan de richtlijnen 
/statuten /doelstellingen van het Caritas Bestuur Betuwe West. We hebben gehoor gegeven aan het 
verzoek van het Parochiebestuur om vanuit de parochie een financiële gift t.b.v. de watersnoodramp 
in Limburg te geven.  
We maken voor de controle van de jaarrekening geen gebruik meer van een accountant maar 
hebben een kascommissie ingesteld conform de richtlijnen van het Bisdom. We zijn blij dat twee 
vrijwilligers zich bereid hebben verklaard om als kascommissie de benodigde werkzaamheden op te 
pakken. Ze hebben per februari 2021 hun benoemingsbrief ontvangen. Ze hebben de jaarrekening 
goedgekeurd en in mei kregen we bericht dat de jaarrekening van 2020 door het Aartsbisdom was 
goedgekeurd.  
De aanbevelingen die de kascommissie deed zijn in het bestuur en in het Caritasberaad besproken.  
Er is een format voor de verslaglegging van de werkgroepen vastgesteld. Afgesproken is dat drie 
leden van elke werkgroep, nl. de voorzitter, secretaris en penningmeester van het dagelijks bestuur,  
een handtekening onder de verklaring bij hun jaarverslag en het financiële overzicht zetten en dat er 
per uitgave een korte uitleg komt.   
Het bestuur Caritas Betuwe West heeft de begrotingen van de werkgroepen voor 2021 en 2022 
goedgekeurd. 
Het Aartsbisdom heeft 14 november bericht dat de begroting 2022 van het bestuur is goedgekeurd. 
In juni heeft het bestuur een eigen nummer bij de  Kamer van Koophandel toegewezen gekregen. 
 
Zaken m.b.t. onroerend goed :  
Er is een pachter voor grond aan de Banweg te Beesd gevonden. De rentmeester heeft voor de 
verpachting de nieuwe criteria voor verpachting, die het bestuur heeft opgesteld, gebruikt. 
 
Caritas Werkgroepen : 
De Caritas werkgroepen zijn zeer verschillend in hun aard en ontwikkeling. Hun activiteiten voor 
hulpbehoevenden nemen toe, maar soms is de Caritas nog te weinig bekend. De werkgroepen zijn 
actief in contact met (de gemeentelijke) instellingen om de hulp op de goede plaats te laten landen. 
Ondanks de corona en de bijbehorende beperkingen weten ze de communicatie onderling en met de 
andere werkgroepen deels digitaal te onderhouden. 
Toch verzochten de werkgroepen Linge, Buren/Geldermalsen en Varik het bestuur van de Caritas BW 
om per 1 januari 2022 samen te werken in de uitvoering. Er is gezamenlijk een concrete werkwijze 
afgesproken op 16 december jl.  en per half 2022 komt er een evaluatie van deze tussenfase.  
In april is door de pastoor de Willibrord onderscheiding aan een voormalige lid van de werkgroep 
Maurik feestelijk uitgereikt tijdens een mis in Maurik. Het Caritas bestuur had deze onderscheiding 
bij het Aartsbisdom aangevraagd als erkenning voor zijn langdurige dienstbaarheid aan o.a. de 
Caritas. 
 
Uit de verslagen van de werkgroepen kan o.a. het volgende vermeld worden: 
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Werkgroep Maurik:  
Onze werkgroep is in 2021, opnieuw een coronajaar, driemaal bij elkaar geweest om de lopende 
zaken door te spreken. Daarnaast is  er regelmatig telefonisch contact tussen de veldwerkers en via 
de mail worden de overige leden goed op de hoogte gehouden van de activiteiten van de werkgroep.                                                                                                
De AVG regels worden in acht genomen bij het doorspreken van aanvragen.  
In het afgelopen jaar werd wederom omgekeken naar en zorg voor de medemens in praktijk 
gebracht. Hierbij werden mensen en gezinnen in nood financieel, materieel en ook adviserend de 
helpende hand geboden. Regelmatig wordt hulp geboden als de gemeentelijke of wettelijke sociale 
voorzieningen geen soelaas bieden. Bij het bieden van hulp wordt niet gekeken naar geloofs- of 
levensovertuiging. 
Door extra folders te bezorgen aan huisartsen en scholen en posters in de supermarkten op te 
hangen in ons werkgebied proberen we ons bestaan meer onder de aandacht te brengen. Daarnaast 
hebben we een stukje in de regionale krant en eigen parochieblaadje laten publiceren. 
In het jaar 2021 is er 2 maal via teams overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente 
Buren. Het is duidelijker geworden hoe de gemeente Buren inwoners gaat benaderen  als personen 
schulden hebben bij nutsbedrijven of verhuurders (vroeg signalering). Helaas is dit door corona nog 
niet goed gestart. Opmerkelijk is dat er in verhouding ook weinig meldingen van wanbetalers zijn 
gedaan. Met de andere werkgroepen van de Caritas Betuwe West, Santé en Welzijn Rivierstroom 
wordt schriftelijk of via de mail contact gehouden. De netwerklunch is dit jaar wederom niet 
doorgegaan.  
Rondom de kerstactie wordt contact opgenomen met de scholen en wordt daarmee weer extra 
aandacht gevestigd op ons bestaan. Door verandering van personeelsbezettingen blijft het nodig aan 
de deur te rammelen, zodat zij ons niet vergeten bij moeilijke of schrijnende situaties. 
Het financieel overzicht laat zien dat er minder is uitgegeven dan begroot, €6.213,69 ten opzichte 
van € 13.550,-- begroot. Het is een jaar geweest met hollen en stilstaan wat betreft de aanvragen om 
hulp. In hoeverre Covid daarop van invloed is geweest, weten we niet.  
De kerstactie was weer een groot succes, mede door de goede samenwerking tussen 
ondernemersvereniging, kerken,  scholen en vluchtelingenwerk e.d.  Er zijn 60 mooie 
boodschappenpakketten rondgebracht.  
In totaal hebben ruim 30 verschillende gezinnen individuele aandacht gehad, vaak ook meerdere 
malen per jaar in 2021 (los van de kerstactie). 
Werkgroep Tiel: 
In 2021 heeft de groep gelet op de gezonds-adviezen aanvankelijk drie keer per mail (20 januari, 24 
maart en 16 juni) en daarna naderhand twee keer fysiek (8 september en 17 november) vergaderd. 
De groep borduurde daarbij voort op het gedetailleerde verslag van de voorafgaande vergadering. 
Deze fungeerde zo als “collectief” geheugen, actielijst, bron voor casuïstiek én externe 
verantwoording. De secretaris behandelde ongeveer 2000 mails via zowel de persoonlijke als 
afgeschermde mailbox. De werkgroep hanteerde de eigen in 2020 vastgestelde, lokale AVG-richtlijn, 
gebaseerd op een eerdere presentatie van het PCI-bestuur. 
De werkgroep had in 2021 twee doelstellingen. De eerste, het bewerkstelligen van een grotere 
omvang van de individuele hulp, is deels gelukt. Het aantal afzonderlijke aanvragen is iets 
toegenomen maar het financiële beslag daarvan nam af. De instroom van nieuwe leden om de 
voorzitter en penningmeester (na hun twee termijnen) en een lid tevens mede-gemachtigde te 
kunnen aflossen, is (wederom) niet gelukt. Weliswaar zijn kandidaten geïdentificeerd én benaderd 
maar deze hebben nog niet toegezegd. 
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In 2021 heeft het PCI-bestuur de ingediende begroting gekort. De post individuele hulpverlening 
uitgaven is conform de voorheen uitgesproken intentie van het PCI-bestuur in 2021 ruim belast. De 
werkgroep is desondanks ruim binnen die aangepaste begroting gebleven omdat aanvragen van 
forse begrotingsposten uitbleven. Dit gold voor in de begroting opgenomen bedragen voor 
organisaties/initiatieven als KLESTEO,  de stichting “Maatjes voor Elkaar Tiel”, Voedselbank 
Rivierenland, kerstconcert (“verdubbelaar”), organisatie ouderendag ) en TOV-eten. Ook het 
Inloophuis had geen te steunen initiatieven. Daarbij zij opgemerkt dat TOV-eten als maatschappelijke 
dienstverlener de werkgroep wel voor individuele cliënten wél goed heeft weten te vinden. 
De Caritas Werkgroep heeft namens de PCI op 16 april 2019 als een van de vijftig deelnemers het 
ArmoedePact ondertekend. Vanwege COVID zijn zowel in 2020 als 2021 geen bijeenkomsten van dit 
gemeentelijk initiatief meer geweest Dit gold ook voor “Financieel Fit Rivierenland”. Deze ideale 
gelegenheden tot netwerken zijn node gemist. In Tiel is in 2021 de Sociale Poort van start gegaan. Dit 
is een samenwerkingsverband van de gemeente en de welzijnsorganisaties binnen haar grenzen. De 
doelstelling is om de burger die maatschappelijke/financiële hulp zoek via één centraal loket door te 
verwijzen. Deze aanpak blijkt na de zomer te functioneren. De werkgroep ziet een stijging van 
aanvragen voor cliënten via gemeenteambtenaren. De eerste indruk is dat “moeilijke” aanvragen (te) 
snel bij de werkgroep belanden. In 2022 moet blijken of deze indruk terecht is. Armoedebestrijding 
en het werk van de werkgroep heeft tijdens de Werelddag van de Armen op 14 november tijdens de 
viering enige aandacht gehad. Dit heeft een week daarna geleid tot een voorlichtingssessie met een 
vijftiental oudere parochianen over de Caritas. Tot slot is er regelmatig contact, meestal via de mail 
met de professionele begeleiders én soms persoonlijk met deze begeleiders (op hun kantoren) en 
hun cliënten (bij overhandigen boodschappenbonnen) geweest. Hieruit sprak waardering voor de 
werkwijze (snelheid van handelen) en de verleende hulp. 
Werkgroep Culemborg: 
Vergaderingen zijn zoveel mogelijk door gegaan via Zoom wegens de corona maatregelen. Er is 
binnen onze werkgroep gewerkt volgens de interne notitie die in 2020 is opgesteld namelijk; 
Richtlijnen om aanvragen te kunnen beoordelen. De afgelopen twaalf maanden van het jaar 2021, 
heeft Caritas afdeling Culemborg voor ongeveer 50 organisaties & individuele aanvragen verwerkt. 
Het werk dat wij verrichten om e.a. met spoed te laten verlopen, wordt zeer gewaardeerd. 
In samenwerking met de sociale wijkteams en scholen werd ook dit jaar de kerstpakketten actie 
gehouden. Ook de samenwerking met de sociale wijkteams  in Culemborg is verstevigd. De 
voedselbonnenactie was dit jaar  in samenwerking met de “Supermarkt Plus” goed verlopen. 
Werkgroep Varik:  
Ook dit jaar was door Corona een ander jaar dan normaal voor ons als werkgroep Caritas Varik.  
Op een enkele vergadering na heeft ons contact en met hulpvragers bestaan uit email, telefoon en 
app contact. Net als in 2020 bleef het aantal hulpvragen achter bij de vorige jaren.  De hulpvragen 
kwamen via het Team Sociaal van de Gemeente West Betuwe en andere instanties zoals de 
Dienstfabriek, Vluchtelingenwerk en Stichting Help Elkaar. Het betrof tandartskosten, het leeghalen 
van het huis van een psychiatrisch patiënt, steun aan vluchtelingen, vervanging van een wasmachine 
en wasdroger. Er is één keer overleg geweest in Geldermalsen. We hielden een Kerstactie samen met 
caritas Buren/Geldermalsen met voedselbonnen voor mensen/gezinnen met financiële 
problemen.  We hebben een bijdrage gegeven voor de kerstattenties voor de 75plussers van de 
Petrus en Pauluskerk in Varik. Tot hun zorg  behoort ook de verhuur en toezicht op het onderhoud 
van de moestuintjes in Varik bij de kerk. Aan het einde van 2021 zijn we een samenwerkingsverband 
aangegaan met de Caritas werkgroepen van Buren/Geldermalsen en Linge.  
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Wij houden rekening met de AVG door de gegevens van de hulp vragers alleen zelf in de map achter 
de betalingen toe te voegen voor de verantwoording van de betalingen. Verder worden de gegevens 
niet gedeeld. 
Werkgroep Buren/Geldermalsen: 
Ook in het jaar 2021 heeft de werkgroep Buren/Geldermalsen op een plezierige en nuttige manier 
samengewerkt met het PCI-bestuur en de collega werkgroepen binnen de Suitbertusparochie. 
In het jaar 2021 heeft de werkgroep vergaderd op 5 oktober. Op 10 november is er overleg geweest 
met de werkgroep Varik om meer te gaan samenwerken. Op 16 december is hierover een online 
vervolgoverleg geweest met het PCI-bestuur. Door Covid-19 hebben we verder nog intensiever 
gewerkt binnen onze werkgroep met telefoon en mail om te overleggen en afspraken te maken. Ook 
het overleg met de werkgroepen Linge en Varik voor de Decemberactie 2021 is per mail gebeurd.  
De verslagen van de vergaderingen zijn gedeeld met de werkgroepen binnen de Suitbertusparochie 
en het PCI-bestuur. 
In het kader van de AVG zullen in januari 2022 persoonlijke gegevens uit 2019 vernietigd worden. 
Spraken we vorig jaar de hoop uit, dat we in de loop van 2021 de pandemie achter ons konden laten, 
moeten we nu constateren, dat corona ons handelen het hele jaar nog heeft beperkt. Het aantal 
individuele aanvragen (12) is ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. Met de Decemberactie 2021 
hebben we mensen in de schuldsanering wat extra’s gegeven. Op 70 adressen hebben we een 
envelop met een reep chocolade en een VVV-cadeaubon door de bus gedaan. 
De contacten met de afdeling Schuldsanering van de gemeente West Betuwe zijn telefonisch 
onderhouden. Samen met de werkgroep Maurik is er met de gemeente Buren tweemaal online 
overleg geweest. Het contact met andere hulporganisaties is door alle beperkende maatregelen 
minimaal geweest. 
We hebben in zijn algemeenheid aardig binnen de begroting gewerkt. Eind oktober heeft er een 
ouderen contactdag plaats gevonden. Vanuit onze locatie waren er maar vier deelnemers, wat ons 
heeft doen besluiten om de rest van het budget voor de ouderen weer beschikbaar te stellen voor 
een zakje chocolade voor 80-plussers, zieken en eenzamen binnen de locatie Buren/Geldermalsen. 
Naast SchuldHulpMaatje hebben we dit jaar ook stichting De Helpende Kracht en de Zonnebloem 
gesteund. 
Werkgroep Linge: 
Er zijn contacten met de gemeente West Betuwe maar de werkgroep krijgt onvoldoende informatie 
om mensen in nood te helpen. De werkgroep richt zich als doelgroep op gezinnen met leerlingen op 
de basisscholen en middelbare scholen die onvoldoende middelen hebben om sociaal en 
maatschappelijk mee te doen. Ze zijn gesignaleerd. Helaas zijn er geen aanvragen van deze groep 
binnengekomen. Toch hebben we individuele hulp kunnen schenken o.a. via instanties. 
De werkgroep heeft meegedaan met de Protestantse kerk in Beesd aan de Paasactie en samen met 
de Caritas werkgroepen Buren/Geldermalsen en Varik aan de Kerstactie. Dit alles in achtneming van 
de AVG regels. 
 
De doelen van de werkgroepen in 2022 
Werkgroep Maurik: Het doel voor het jaar 2022 is in ieder geval door te gaan op de ingeslagen weg 
en op te letten in de omgeving als er iets aan de hand is en de Caritas mogelijk een oplossing kan 
bieden, dus naast een afwachtende ook een pro-actieve houding.   In 2022 blijven we  de contacten 
met externe organisaties die werkzaam zijn in hetzelfde werkveld onderhouden en blijven we zorgen 
dat we op de radar bij hen blijven of komen.           
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Werkgroep Tiel:   
De doelstellingen zijn ten opzichte van eerdere jaren ongewijzigd: het daadwerkelijk besteden van 
het beschikbaar gestelde budget en het aantrekken en daarna zorgvuldig inpassen van nieuwe leden. 
Voor 2022 is er geen sprake van in dit jaarverslag te verwoorden specifieke plannen of acties 
aangezien de werkgroep veelal reageert op de aanvragen van de professionele dienstverleners. Met 
enige van hen is de afgelopen jaren een stevige band opgebouwd. Deze aanvragen fluctueren qua 
aantal en aard, mede door personeelswisselingen (en het ontbreken van een collectief geheugen bij 
de hulpverleningsorganisaties). Gehoopt wordt dat na twee jaar weer persoonlijke contacten tijdens 
netwerkbijeenkomsten mogelijk zullen zijn. 
Werkgroep Culemborg: 
Caritas Culemborg staat voor Aandacht; Financiële hulp; en steun aan projecten in de regio, die 
armoede bestrijden en werken aan een rechtvaardige samenleving. We gaan op dezelfde voet door 
als in 2021. 
Werkgroep Varik: 
We hopen door de samenwerking met de werkgroepen Buren/Geldermalsen en Linge per 1 januari 
2022 efficiënter te kunnen werken en zichtbaarder te worden bij instanties die hulp verlenen.  
Werkgroep Buren/Geldermalsen: 
Per 1 januari van dit jaar vormen we met Varik en Linge één werkgroep. De functies zijn verdeeld en 
we hopen door elkaar geïnspireerd te worden. Individuele hulpverlening blijft onze prioriteit hebben. 
Met de hoge energieprijzen van dit moment verwachten wij zeker meer aanvragen, omdat mensen 
die van een klein budget moeten rondkomen nu echt niet meer kunnen sparen.  
Werkgroep Linge: Het doel voor 2022 is per 1 januari 2022 intensief samen te werken met de 
werkgroepen Buren/Geldermalsen en Varik in een samenwerkingsverband. We sluiten ons aan bij de 
hierboven genoemde doelen van deze werkgroepen. 
 
Benoemingen en aftreden werkgroepleden: 
Er zijn vier leden van werkgroepen gestopt. Twee leden van de werkgroepen zijn herbenoemd 
De werkgroepen geven aan dat het steeds moeilijker wordt nieuwe leden voor de werkgroepen te 
vinden. 
 
Activiteiten bestuur Caritas Betuwe West 2021 : 
Het bestuur heeft 12 maal vergaderd waarvan een aantal digitaal via Teams. Tussendoor is veel 
onderlinge contact geweest via e-mail.  
Het jaarverslag 2020 van het bestuur is goedgekeurd evenals de jaarverslagen 2020 van de 
werkgroepen. 
Het bestuur heeft een verdere uitbreiding van hun PR doorgevoerd. Onze PR en Communicatie lid 
heeft een cursus webmaster gevolgd. Tussentijds heeft hij onze site aangepast.  Onze voorzitter zorgt 
dat onze Facebookpagina wordt gevuld, dit i.s.m. de werkgroepen.  
Er is twee maanden lang een spotje over de Caritas op de radiozender SRC geplaatst. Een lid van de 
werkgroep Buren/Geldermalsen heeft een interview over de Caritas op SRC gegeven, die goed 
ontvangen is. 
Het bestuur heeft contact gehad met de o.a. volgende regionale contacten: Stichting Leergeld, 
Hospice Nocturne te Culemborg en Icarus. 
Helaas kon de feestelijk bijeenkomst die het bestuur voor de leden van de werkgroepen in 
september had georganiseerd niet doorgaan wegens de strengere corona maatregelen. We 
organiseren, i.o.m. het Caritasberaad, deze bijeenkomst opnieuw in april 2022.  
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Daarbij krijgt het 10-jarige bestaan van onze huidige Caritas BW extra aandacht. 
Het bestuur heeft de werkgroepen ondersteund bij het opzetten van de Werelddag van de Armen in 
het weekend van 14 november.  
We als bestuur afgesproken de vergaderingen van de werkgroepen roulerend bij te wonen. Dit om 
beter contact met de werkgroepen te onderhouden. 
Ten aanzien van de AVG hebben we het afgelopen jaar geen onregelmatigheden gezien. 
 
Doelen bestuur voor 2022: 
Onze doelen voor 2022 zijn in lijn met de eerder genoemde doelen die zijn geformuleerd in het 
‘Beleidsstuk 2018-2020’. Momenteel zijn we bezig ons te heroriënteren m.b.t. onze doelen voor 
2022-2025. Daarvoor zijn we ook in gesprek met andere PCI’s. Er is een gesprekscyclus gaande van 
ons bestuur en de besturen van de PCI PJ23 en PCI Vijfheerenland.  
In een overleg met de pastoor in 2021 pakken we weer de regie op om de Werelddag van de Armen 
in november 2022 te organiseren. Een pastoraal werker ondersteunt ons vanuit het pastoraal team. 
 
Namens het bestuur Caritas  Betuwe West, 
De  secretaris 
 
 


