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Deus caritas est 
“God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem” 
 (Uit de Eerste Brief van Johannes: hoofdstuk 4, vers 16). 
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Basis van denken en handelen 
 
"Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven, ik had dorst en jullie hebben me te 
drinken gegeven, ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen, ik was naakt en jullie 
hebben me gekleed, ik was ziek en jullie hebben naar me omgezien, ik zat in de gevangenis en 
jullie kwamen naar me toe.'' (Matteus 25, 35-36). 
 
Wie wil leven in navolging van Jezus, heeft een boodschap die uitnodigt om samen te werken 
aan een betere wereld; een maatschappelijke boodschap om (sociale) armoede en discriminatie 
uit te sluiten, om rechtvaardigheid en vrede te bevorderen.  
Een boodschap die tegelijk een opdracht is aan elke mens afzonderlijk en aan elke vorm van 
gemeenschap. Zo ook aan onze geloofsgemeenschap. 
 
Caritas staat voor liefde, naastenliefde. De werkgroep Caritas Maria Virgo Regina probeert naar 
het voorbeeld van Jezus, vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg, strijd/verzet en 
solidariteit ten dienste van mensen in nood.  
Vanwege het besef dat veel lijden en nood mede het gevolg is van menselijk onrecht, zijn voor 
onze werkgroep naast ‘zorg, barmhartigheid en liefdadigheid’ ook ’gerechtigheid’ basis van 
denken en handelen voor een werkelijk solidaire samenleving. Caritas staat voor oprechte 
menselijke betrokkenheid. Hulp van mens tot mens. Hulp gericht op terreinen waar het mens-zijn 
bedreigd wordt door ziekte, armoede, sociale, psychische of lichamelijke handicap of ouderdom.  
 
De werkgroep Caritas staat open voor een grote diversiteit in geloofsbeleving. Daarom is een 
oecumenisch georiënteerde werkwijze voor haar vanzelfsprekend en hanteert zij een open blik 
naar andere godsdienstige en culturele tradities in onze samenleving. 
 
 
Missie 
In navolging van Jezus probeert Caritas in oprechte solidariteit de kwetsbare medemens in 
onze samenleving te helpen. De werkgroep richt zich primair op de solidariteit in de lokale 
samenleving waarvan ook de eigen geloofsgemeenschap deel uitmaakt.  
 
Onze maatschappelijke omgeving verandert snel, wordt complexer en wordt in toenemende mate 
gekenmerkt door economische rationaliteit, door technologische evolutie, en door processen van 
individualisering en globalisering. In die samenleving waarvan ook de eigen geloofs-
gemeenschap deel uitmaakt, probeert Caritas oprecht solidair te zijn met de kwetsbare en 
noodlijdende medemens.  
Ondanks uitgebreide wet- en regelgeving, ondanks veel professionele hulpverlening, ondanks de 
vele organisaties die hun stinkende best doen om mensen te helpen, blijkt dat toch niet iedereen 
de hulp geboden krijgt vanuit het wezenlijke wat een mens nodig heeft, namelijk liefdevolle 
aandacht.  
 
Caritas probeert een helpende hand te bieden of te vinden, ter ondersteuning bij acute hulpvragen 
b.v op het vlak van (sociale) armoede en eenzaamheid, verdrukking, discriminatie, geweld en 
rampspoed, als ook op het vlak van asiel en migratie. 
Met de beperkte financiële middelen die de werkgroep ter beschikking heeft, verleent zij 
incidenteel individuele bijstand.  
 
 
 
 
 
 



 
De werkgroep voert haar missie uit zonder onderscheid in ras, nationaliteit, geslacht of 
geaardheid, noch in politieke, religieuze of filosofische overtuigingen. 
 
De activiteiten van de werkgroep Caritas kunnen divers van karakter zijn: 

• In voorkomende gevallen kan financiële ondersteuning worden geboden, voor zover de 
beperkte middelen dat toestaan; indien nodig kan samenwerking met andere charitatieve 
instellingen worden gezocht.  

• Ook kan hulp in natura worden geboden, b.v. in de vorm van voedsel, goederen of 
dienstverlening waaronder ook een helpende hand of een luisterend oor. 

• D.m.v. hulp in de vorm van advies, kunnen mensen op het juiste spoor van professionele 
hulp, gemeentelijke hulp, subsidies, ondersteunende wet- en regelgeving en zo meer 
worden gezet  

 
Naast de directe hulpverlening streeft Caritas ernaar met haar activiteiten een bijdrage te leveren 
aan de sociale samenhang van de samenleving; zij streeft ernaar om verschillende leefwerelden 
met elkaar te verbinden. De werelden van de vrijwilliger en de vluchteling, van de hulpvrager die 
kleding krijgt en de succesvolle zakenman/vrouw die kleding doneert. De inzet en betrokkenheid 
komt niet alleen de doelgroep ten goede maar heeft ook een positief effect op het 
maatschappelijk perspectief van de vrijwilliger.  
Met haar activiteiten streeft Caritas ernaar werelden die langs elkaar heen leven samen te 
brengen, met als doel de sociale samenhang en integratie in de samenleving te bevorderen. 
 
Bouwen aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen doe je niet alleen. Waar nodig, 
zoekt de werkgroep de samenwerking met andere lokale kerken, instellingen en organisaties. 
De werkgroep maakt deel uit van de PCI Zalige Titus Brandsma, waarin de werkgroepen Caritas 
van de geloofsgemeenschappen binnen de Parochie Zalige Titus Brandsma zijn verenigd. 
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