
Om in het verleden hele arme mensen in de ergste financiële nood bij te kunnen staan, 
kende men o.a.  in vele parochies een Armenbestuur, ook wel Caritas-vereniging genoemd. 
Zo ook in de Appelternse parochie St. Servatius. 
Door de invoering van o.a. de Algemene Bijstands Wet en andere maatschappelijke 
dienstverleningsinstellingen werd er steeds minder een beroep gedaan op de Caritas-
verenigingen. Deze gingen een sluimerend bestaan leiden zoals ook in ons dorp. 
Door het samengaan van de acht Maas en Waalse parochies in de parochie Sint Christoffel is 
o.a. de vraag gerezen wat te doen met  de parochiële Caritas-vereniging in Appeltern. 
Door o.a. de financiële crisis en de afbraak van steeds meer sociale voorzieningen is er een 
nieuwe situatie ontstaan waar binnen er bijv. voedselbanken ontstaan zijn om de ergste 
nood te ledigen. 
Ook vanuit de Kerk in Rome worden  via de bisdommen de parochies opnieuw  gewezen op 
hun taak: “Dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete 
noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan 
het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.” 
Het locatiebestuur van onze Appelternse kerk  heeft het initiatief genomen om onze 
plaatselijke Caritas-vereniging weer nieuw leven in te blazen. 
Het bestuur van de Caritas-vereniging Appeltern bestaat uit de volgende drie door het 
bisdom benoemde leden: 
Cor Konings (voorzitter), Marijke van Elk(penningmeester) en Piet van den Bergh(secretaris) 
Dit bestuur heeft zich als doel gesteld om binnen de financiële mogelijkheden indien redelijk 
en noodzakelijk een bijdrage te leveren aan die sociale rechtvaardigheid. 
Op de eerste plaats denkt men dan aan ondersteuning van/concrete hulp aan individuen en 
gezinnen die nood hebben aan directe (financiële) hulp.  
Verder behoort steun aan organisaties die zich inzetten voor minderbedeelden tot de 
mogelijkheden. 
 
Het Caritas-vereniging bestuur St.Servatius Appeltern 
 
P.S.: Bij vragen kunt u zich wenden tot de eerder genoemde bestuursleden. 
 


