
FRANCISCUS 

MUNTEN 

Annemariefonds 
De “Franciscusmunten” zijn mogelijk omdat de Parochiële Caritas 
Instelling in 2018  een legaat heeft ontvangen van mevrouw Annemarie 
Mensink-van Rijn. Het was haar wens om haar nalatenschap aan te 
wenden voor sociale doelen.  
 

Mooi idee ? 
Een financiële bijdrage om “Franciscusmunten” langer mogelijk te 

maken is van harte welkom op bankrekeningnummer  

NL 97 INGB 06 6092 1839 t.n.v.  

Parochiële Caritas Instelling Assen o.v.v. Franciscusmunten 



F r a n c i s c u s  F r a n c i s c u s  F r a n c i s c u s  F r a n c i s c u s      
Franciscus (1182-1226), patroon van 
de parochie, was de  zoon van een 
welgestelde lakenkoopman uit 
Assisi. Franciscus koos echter een 
andere weg. In de kerk in Assen 
staat zijn beeld met een opvallend 
detail. Zijn rechtervoet vertrapt  een 
zak met geld en de munten rollen 
eruit. Zijn vader eist dat Franciscus 
het geld teruggeeft dat hij aan de 
armen gaf. Franciscus zegt dat toe 
en trekt ook al zijn kleren uit om 
die terug te geven. Zonder enig 
bezit gaat hij bij een boer werken 
voor eten en onderdak. 

Stel je voor ! 
 
Je bent parochiaan van de Parochie H. Franciscus van 
Assisi in Assen, Zuidlaren, Roden, Rolde en Gieten.  
 
Je bent nauw betrokken bij een organisatie of activiteit op 
sociaal gebied.  
 
Dan kun je een geldbedrag krijgen voor dat goede doel. 

We noemen dat geld 'Franciscusmunten’. 
 
De Parochiële Caritas Instelling kreeg deze ‘munten’ uit  
een erfenis. 
 
Het maximale bedrag dat uitgekeerd wordt per aanvraag 
is  € 500,-. 

Je kunt zelf een voorstel doen 
 
Als je nauw betrokken bent of jij je nauw betrokken voelt 
bij een sociaal doel, kun je jouw voorstel doorgeven aan  
de leden van de Caritas, onze pastores, aan de 
portefeuillehouder diaconie van de locatieraad, of via de  
e-mail: pci@franciscus-parochie.nl.  

Volgende stappen 
 
Je wordt uitgenodigd voor een gesprek om je aanvraag  
toe te lichten en te motiveren. Op basis van het gesprek  
met jou maken twee personen een voorstel voor het  
Caritasbestuur. Het bestuur beslist over de toekenning, 
omdat het budget per jaar beperkt is. We stellen je 
persoonlijk op de hoogte van de beslissing. Daarover is  
geen correspondentie mogelijk. De toekenning publiceren 
we met jouw samenwerking in parochieblad Tau.  
De Parochiële Caritas Instelling overhandigt jaarlijks op de 
parochiële Franciscusdag symbolisch de “Franciscus 
munten” aan alle projecten, die in dat jaar zijn 
goedgekeurd. Het totaal aan projecten per jaar is beperkt, 
daarom kunnen we deze “Franciscusmunten” tien jaar lang  
uitgeven.   

Doel is betrokkenheid van parochianen 
 
Je voorstel is een project, waar jij in de parochie graag de 
aandacht op wilt vestigen. Voorwaarde voor een aanvraag 
is, dat je er als parochiaan nauw bij betrokken bent of  jij je 
erbij betrokken voelt. Met de “Franciscusmunten” willen we 
betrokkenheid  stimuleren van parochianen en een breder 
draagvlak creëren bij caritas, diaconie en maatschappelijke 
thema’s uit het leven van Franciscus.  
Concrete terugkoppeling van de resultaten is belangrijk en 
kan een inspiratie en impuls voor de parochiegemeenschap 
zijn. We geven het bedrag in principe niet aan individuen, 
maar aan de organisatie. De donatie is eenmalig per jaar.  
Meer spelregels zijn verkrijgbaar bij de Caritas.  

FRANCISCUS 

      MUNTEN 

Om welk soort aanvragen gaat het ? 
 
*   bijdragen aan sociale rechtvaardigheid, integratie    
*   consuminderen, milieu, dialoog met andere 
 godsdiensten 
*   bijdragen aan vrede, ontwikkelingswerk, 
 mensenrechten 
*   tegengaan van discriminatie 
*   oecumenische sociale activiteiten  
*   initiatieven van burgers om lijden draaglijk te 
 maken 
*   bezoek/gift aan een lokaal sociaal project op 
 Franciscusdag  
*   ondersteunen kwetsbare mensen buiten onze 
 parochiegrenzen  
*   stimuleren rechtvaardige verhoudingen in kerk  en 
 samenleving... etc. 
 
Daarnaast blijft de Parochiële Caritas Instelling gewoon 
het adres voor concrete en acute noden van personen. 


