Beleidsplan PECA 2015-2018
Doelstelling
PECA is een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de politieke, sociale en religieuze
situatie van de Pakistaanse christenen in Europa en Pakistan.

Grondslag
PECA is een internationale organisatie. De grondslag van PECA is de Bijbel. De grondslag van PECA
wordt verder uitgewerkt zoals te vinden is in de internationale ‘TULIP’ belijdenis van het calvinisme.
Total Depravity (Totale Verdorvenheid)
Unconditional Election (Onvoorwaardelijke Verkiezing)
Limited Atonement (Beperkte Verzoening)
Irresistible Grace (Onweerstaanbare Genade)
Perseverance of the Saints (Volharding van de Heiligen)

Visie en Missie
PECA werkt onder Pakistaanse christenen in en buiten Pakistan die gevlucht zijn of door hun
geloofsovertuiging ernstig gevaar lopen. PECA verzorgt noodopvang en zet zich in om de situatie van
deze christenen te verbeteren.
De missie van PECA vinden we terug in Galaten 6:2: “Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet
van Christus.” En Hebreeën 13:2: “Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben
sommigen onwetend engelen geherbergd.”

Projecten
Noodopvang in Pakistan en Sri Lanka: PECA heeft vier huizen in Sri Lanka waar in totaal 200
christenen opgevangen worden. PECA begeleid hen en voorziet in basisbehoeften van deze
christenen. Doel is om in Sri Lanka de status van ‘asielzoeker’ te krijgen, zodat de asiel procedure
gestart kan worden. Tijdens de procedure blijft PECA begeleiding verlenen. PECA heeft daarnaast één
huis ter beschikking in Pakistan waar christenen verblijven die door hun geloofsovertuiging ernstig
gevaar lopen.
Ondersteuning gevluchte Pakistaanse christenen: Zowel in Nederland als in Pakistan ondersteunt
PECA gevluchte en ontheemde christenen. Daarnaast probeert PECA waar mogelijk deze christenen
in contact te brengen met organisaties die juridische bijstand verlenen.
Bewustwording en fondswerving: PECA wil de benarde situatie waar veel Pakistaanse christenen zich
in bevinden aan de kaak stellen in Nederland en daar buiten. Om die reden spreekt PECA met politici
en verzorgt PECA diverse activiteiten om presentaties te geven en anderszins aandacht te vragen
voor de benarde situatie waar veel Pakistaanse christenen zich in bevinden. Daarnaast beoogt PECA
middels dezelfde kanalen voldoende financiële middelen te ontvangen om de verschillende projecten
in stand te houden. De financiële middelen worden door PECA zelf beheerd middels een rekening bij
de ING bank.

