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Van de redactie

Belastingdienst werkt mee aan samenvoeging
stichting Steunfonds, Ozanamstichting met
de Vincentiusvereniging-Nederland.

Aan het einde van een jaar wordt
altijd teruggekeken en vooruit
geblikt. Dit jaar begon de Vincentiusvereniging daar zelfs al eerder mee.
Tijdens de Hoofdraadvergadering
van november is uitgebreid
gediscussieerd over het verleden
en heden van de vereniging en vooral
ook over de ambities voor de toe
komst. In deze Vincenpaul treft u
een uitgebreid verslag aan van dit
‘Verdrag van Etten-Leur’.
Zoals gebruikelijk verder bericht dit
nummer, naast enkele inhoudelijk relevante mededelingen, over verschillende
projecten en initiatieven. Er wordt verslag
gedaan van de behaalde resultaten
van projecten in India, u treft een enthousiasmerend verhaal over de nieuw
opgerichte lokale vereniging in
Valkenburg en u kunt uitgebreid lezen
over het goede werk dat verricht wordt
door de vrijwilligers in Zoetermeer.
Al deze succesverhalen lezend, kan het
toch niet anders dan dat de Vincentius
vereniging een mooie toekomst tegemoet
gaat?!
Voor u en uw naasten, wens ik u namens
de redactie alvast alle goeds voor het
nieuwe jaar,
Femke Gronheid.

Tijdens de Hoofdraadsvergadering van 7 februari 2009 werd gediscussieerd over de
mogelijkheden om de stichting Steunfonds, de Ozanamstichting samen te voegen met de
Vincentiusvereniging-Nederland. Zowel deze stichtingen als de VincentiusverenigingNederland worden aangemerkt als ANBI. Dit betekent dat iedereen vrij van
schenkingsrecht kan geven en ontvangen.
De financiële commissie heeft over deze problematiek vergaderd en heeft als
voorwaarde gesteld, dat er vooraf overleg moest plaatsvinden met de Belastingdienst
en dat er duidelijkheid moest zijn over de vrijstelling van het schenkingsrecht.
De Belastingdienst heeft thans schriftelijk vastgelegd, dat er kwijtschelding wordt
verleend van het schenkingsrecht, dat is verschuldigd als de fusie tussen de
Stichting Steunfonds, de Ozanamstichting met de Vincentiusvereniging tot stand komt.
Deze goedkeuring geldt evens voor de overdracht van de activa en passiva mits er
geen koopsom wordt bedongen.
De Hoofdraadsvergadering van 21 november 2009 besloot op basis van deze
informatie de stichting Steunfonds, de Ozanamstichting samen te voegen met de
Vincentiusvereniging- Nederland. Dit besluit wordt voor 31 december a.s. uitgevoerd.
Harrie Dirkx.

De redactie van
de Vincenpaul
wenst u prettige
kerstdagen en
een gelukkig en
gezond 2010!!

Het eerste project is in het

Twee geslaagde projecten in India

stadje Chevoor in het

India-actie is ontwikkelingssamenwerking. Twee projecten illustreren dit.

Trichur-district midden in de
deelstaat Kerala in zuidwest India. Het betreft de
aanschaf van 25 naai
machines voor weduwen
en vrouwen, die in zeer
arme omstandigheden
leven.

Overhandiging van een
naaimachine in Chevoor

Doel van de aanschaf is, dat deze vrouwen met dit instrument zelf kleding en
andere producten kunnen maken voor
eigen gebruik en voor de verkoop.
Daarmee kunnen zij hun gezin een inkomen verschaffen en zijn zij niet langer
afhankelijk van hulp van anderen. De bijdrage uit Nederland voor dit project was €
900,- (€ 36,- per naaimachine). De eigen
bijdrage via de vereniging in Chevoor
India was € 680,- (€ 27,- per naaimachine).
Het tweede project heeft betrekking op
het onderwijsfonds van de Central
Council Kottapuram, ook in het Trichurdistrict vlak achter de westkust. Dat
fonds, bijeengebracht voor een belangrijk
deel door Nederland, bestaat uit circa €
4.000. De rente daarvan plus lokale collectes worden besteed aan leerlingen
van het basisonderwijs en technische
opleidingen. Deze leerlingen behorend tot
de ‘drop outs’, wat inhoudt dat zij zonder
financiële steun geen schoolkleding en
onderwijsmaterialen kunnen aanschaf-

fen. In schooljaar 2007-2008 is in dit
gebied aan 166 kinderen ondersteuning
gegeven van gemiddeld vijf euro per jaar.
Voldoende voor kleding en schoolspullen.
U ziet wat met dergelijke eenvoudige projecten bereikt wordt: met een steuntje in
de rug via onderwijs en werkgelegenheid
worden de mensen zelfstandig en komen
terecht in betere levensomstandigheden.
De complete rapporten hebben wij
onlangs uit India ontvangen.
Hans Schouten.

Een groep basisschoolkinderen in
het plaatsje Malapallipuram

Nieuwe voorwaarden ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
De Eerste Kamer behandelt binnenkort een wetswijziging,
die gevolgen heeft voor de ANBI’s. Als deze wijziging doorgaat,
moeten instellingen vanaf 1 januari 2010 aan nieuwe voorwaarden
voldoen om een ANBI te worden of te blijven. Zij moeten dan
vrijwel geheel het algemeen nut beogen. Nu is dat voor meer dan
de helft. Ook moeten zij voldoen aan bepaalde integriteiteisen.
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Er is een groot aantal Vincentiusverenig
ingen, die reeds een ANBI-verklaring
hebben of nog hebben aangevraagd.
Alle op dit moment geregistreerde ANBI’s
ontvangen een formulier met ja/nee
vragen, waarin zij kunnen verklaren dat
zij aan de nieuwe regelgeving voldoen.
Dit formulier moet voor 6 januari 2010
worden teruggestuurd naar de Belasting
dienst, antwoordnummer 10820,
5200 WB ’s-Hertogenbosch. Als dit tijdig
gebeurt en men voldoet aan de hiervoor
vermelde eisen, wordt de ANBI-status
gecontinueerd. De beslissing over de
ANBI-status zal voor het einde van het
jaar aan de betrokken organisaties
worden medegedeeld. Bij niet-tijdige
beantwoording wordt in eerste instantie
een herinnering gestuurd.

Als de instelling ook daarna het formulier
niet retourneert, wordt de ANBI-status
ingetrokken. De Belastingdienst beoordeelt achteraf of de instelling ook daadwerkelijk als ANBI kan worden aangemerkt. De controle vindt plaats op basis
van ervaring, volgens steekproeven en
volgens op steekproeven ontwikkelde
risico-profielen. Als blijkt dat de instelling
niet aan de voorwaarden voldoet, wordt
de ANBI-status met terugwerkende
kracht ingetrokken en dient de verschuldigde schenk- en erfbelasting te worden
betaald.
Meer informatie kunt u vinden op
www.belastingdienst.nl/anbi of bel de
belastingdienst 0800-0543.
Harrie Dirkx.

Oprichting Vincentiusvereniging
Valkenburg e.o.
In de gemeente Valkenburg
aan de Geul (Zuid Limburg)
was tot voor kort geen
Vincentiusvereniging actief.
Pastoor Burger, pastoor van
de parochies Berg en Terblijt,
Houthem en Broekhem, heeft
eind vorig jaar het initiatief
voor de oprichting van onze
V.l.n.r. Rob Monissen, Paul Brouwers en Ton Smeets

Vincentiusvereniging genomen en heeft de huidige
bestuursleden benaderd met
de vraag mee te werken aan
de oprichting van een vereniging in Valkenburg aan de
Geul. Nadat duidelijk werd
waar een locale Vincentius
vereniging voor staat en voor
wie deze vereniging zich
belangeloos inzet, was de
beslissing snel genomen en
werd door de huidige bestuursleden besloten een plaatselijke
vereniging op te richten.

Het huidige bestuur bestaat uit Rob
Monissen (voorzitter), Ton Smeets
(secretaris) en Paul Brouwers (penningmeester). Voordat alle formaliteiten
konden worden afgehandeld, was er
een aantal maanden verstreken.
Met name, de noodzakelijke administratieve handelingen kosten behoorlijk
wat tijd. In de aanloopperiode hebben
we veel deskundig advies ontvangen van
de Vincentiusvereniging -Nederland en
hebben wij veel praktische informatie
ontvangen van de Vincentiusvereniging Beek . Bovendien hebben wij een
bezoek gebracht aan dhr. B. Link, die ons
eveneens van nuttige informatie heeft
voorzien.
Op 4 mei 2009 was de oprichting van
Vincentiusvereniging Valkenburg een feit.
Ons belangrijkste doel is om daar waar
nodig hulp te bieden. Enerzijds doen we
dit door goed te luisteren naar mensen
die om hulp vragen en anderzijds zijn
wij erop gericht om zelf signalen voor
hulp uit de gemeenschap op te vangen
zodat wij op proactieve wijze waar mogelijk hulp kunnen bieden.

gehele gemeenschap bekend te zijn.
Daarnaast doen we er alles aan om
financiële middelen bij elkaar te krijgen
die wij, indien nodig, zullen aanwenden
om hulpverlening mogelijk te maken.
Op langere termijn, zeg maar een periode van vijf jaar, willen wij een actieve
vereniging zijn met voldoende leden
en medewerkers die bekend is in onze
gemeenschap en die optimaal in staat is
om actieve hulp, in welke zin dan ook,
te kunnen bieden. Op dit moment zijn we
bezig om naast het brochuremateriaal
dat voorhanden is, een locale brochure
te vervaardigen, met als doel om onze
bekendheid te vergroten. Een reclamebureau in de regio heeft aangeboden
dit belangeloos voor ons te willen doen.
Voor ons een teken dat het noodzaak
van onze vereniging wordt onderkend
en door mensen een warm hart wordt
toegedragen.
Rob Monissen.

Momenteel is onze grootste uitdaging
binnen de Gemeente Valkenburg aan
de Geul kenbaar te maken dat we er zijn.
Immers we zijn nieuw en ons streven
is om binnen nu en een jaar binnen de
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“Verdrag van Etten-Leur”
geeft richting aan toekomst
Zaterdag 21 november jl. is er
geschiedenis geschreven voor
onze Vincentiusvereniging.
Tijdens een goed bezochte
Hoofdraadv ergadering in
Etten-Leur heeft de voorzitter
van de afdeling Etten-Leur
(de heer P.A.J. Luykx), daartoe
gemachtigd door de aanwezige
leden, en ondergetekende een
handtekening gezet onder het
zogenoemde “Verdrag van
Etten-Leur”. In dit verdrag,
dat hiernaast is opgenomen,
is de missie van onze vereniging
vastgesteld en zijn de kernwaarden opgesteld, gericht op de
zeven Werken van Barmhartigheid. Onze slogan “Ieder Mens
telt” loopt als rode draad hier
doorheen.

In mijn openingswoord heb ik reeds aangegeven dat deze Hoofdraadvergadering
een vervolg is op de bijeenkomst van
februari jl. in Tilburg waar een voorzichtige
start is gemaakt met de strategische
visievorming van onze Vincentius
vereniging. Ondanks eerdere pogingen in
2000 en 2006 wil het bestuur dat er nu
echt garen op de klos komt. Immers,
onze actieve mensen en middelen nemen
steeds meer af, terwijl de armoede in
Nederland juist toeneemt. Vandaar dat
het Hoofdbestuur heeft aangegeven dat
er een visie moet worden opgesteld
waarin helder wordt verwoord wie we
zijn, wat we willen en waar we voor gaan.
Vooruitzien naar de toekomst, daar gaat
het dus om. Dit heeft mijns inziens een
nog wel grotere aantrekkingskracht
op mensen, dan het terugblikken op het
verleden.
Koortsige dromen;
Angstige verwachtingen;
Bezielde utopieën;
Voorzichtige hoop;
Meeslepende idealen;
Zelfs bij weglating van alle bovengenoemde voorzetsels blijven de ideeën die
mensen over de toekomst hebben ontwikkeld, vervuld van uiteenlopende
emoties. De toekomst is niet slechts het
domein van de profeet of de onheilsprediker, maar evenzeer van de mensen die
hun visie daarop rationeel onderbouwen.
En in deze geest hebben we op 21 november onder leiding van Henk Meeuws en
Ricardo Buitinga samen gewerkt aan

De handtekening wordt geplaatst door P. Luykx (links) en B. Link

De dagbegeleider H. Meeuws (links) en R. Buitinga

onze toekomst. Voor de financiering van
dit project hebben we een tegemoet
koming ontvangen vanuit het SKANfonds. De missie – zoals voorgesteld in
Tilburg – is nog iets aangescherpt.
Om het kernverhaal vast te stellen is in
groepsverband nader stilgestaan bij een
aantal belangrijke vragen:
• Wat maakt onze Vincentiusvereniging
uniek?;
• Waar zijn wij trots op?;
• Wat doen wij niet?;
• Voor wie doen wij ons werk?;
• Welke vrijwilligers zien wij graag
komen?;
• Wat mogen de vrijwilligers van ons
verwachten;
• Hoe binden wij onze vrijwilligers?;
• Wat gaan wij doen om ons kernverhaal de komende jaren uit te dragen?
Later op de dag werd duidelijk hoe eenduidig en eendrachtig wij samen zijn,
ook over onze toekomst.Van belang is
nu om met de missie in ons achterhoofd,
het kernverhaal – en de daarbij door de
diverse afdelingen aangereikte munitie -

In groepsverband werken aan het kernverhaal van Vincentius
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nader uit te schrijven. Begin 2010,
tijdens de volgende Hoofdraadver
gadering die op 6 maart 2010 wordt
gehouden in Wamel, zal onze brochure
worden gepresenteerd. Aansluitend
zullen we onze website gaan
professionaliseren en actualiseren,
waarbij er ook een “link” wordt
gemaakt met onze lokale afdelingen.
Voorts zal het bestuur zich nader
buigen over de professionalisering
van de Vincentiusvereniging, gericht
op de instroom van meer mensen en
middelen. Van de lokale afdelingen
wordt verwacht dat de missie en het
kernverhaal actief wordt uitgedragen.
Al met al kan gesteld worden dat
op 21 november 2009 nadrukkelijk
toekomstgericht gewerkt is.
De omgeving en hartelijke ontvangst
(inclusief perfecte verzorging) heeft
aan het welslagen van deze dag
terdege bijgedragen. Vandaar dat de
naam Etten-Leur met recht aan ons
afgesloten verdrag gekoppeld mag
zijn!!
Wees vriendelijk gegroet,
Berry Link, voorzitter VVN.
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Zuid-India: na de vloedgolf
De cycloon en vloedgolf, die
begin oktober over de deelstaten
Aldhra Pradesh en Karnataka heen
raasden, hebben enorme verwoestingen aangericht. “Zoals nooit
tevoren”, schrijft project-officer
I. Prakasham van Vincentius-India
ons. “Nooit eerder vielen er
zoveel doden, zijn zoveel hectaren
land verwoest, zijn gewassen
vernield, wegen eenvoudig
weggespoeld, huizen ingestort
of volledig meegenomen door
de sterke wind en stroom”.

Er was alleen maar water te zien en
mensen die tot over hun middel door de
watermassa’s heen moesten ‘baden’ om
met wat schamele bezittingen hoger
gelegen gebieden te kunnen bereiken.
“Dit is echt een enorme ramp over een
kilometersbrede strook in de beide
deelstaten, van Vijayawada in het oosten
tot Hyderabad in het westen”. Als u via
http://www.ssvpindia.org onderaan de
startpagina op ‘enter’ klikt en vervolgens
op ‘flood in south India’, dan komt u
bij vier nummers waarachter pagina’s
met informatie en foto’s te bezoeken zijn,
die gaan over deze vloedgolf.
Direct aan de slag
Op 6 oktober al kwamen enkele leden van
de nationale en regionale Vincentiusraad
bijeen om te bespreken hoe zo effectief
mogelijk hulp kon worden geboden.
Die kwam direct opgang door alle leden
en conferenties te vragen geld en goederen in te zamelen voor de slachtoffers.
Bestemd voor voedsel, kleding, allerlei
spullen die als eerste levensbehoeften
noodzakelijke zijn en materiaal om voorlopige onderkomens op te zetten – vaak
niet meer dan wat stokken bespannen
met lappen stof. Kort daarop is noodopvang georganiseerd in een reeks katholieke scholen.

Bewoners zoeken een veiliger heenkomen

Dank voor uw steun
Begin oktober hebben wij onze leden per
e-mail, lokale Vincentiusverenigingen,
congregaties en geïnteresseerden per
brief geïnformeerd over deze ramp in
Zuid-India. Uw reacties waren buitengewoon, waarvoor onze dank. Direct is al €
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vereniging en Australië deed hetzelfde
met zo’n  15.000,- voor directe hulp
verlening. Nodig ook, want voor zeker
500 gezinnen is aan hulp een bedrag van
 10,- per week nodig.
Inmiddels is met India afgesproken, dat
zij een aantal kleinschalige projecten
opzetten om de wederopbouw te realiseren. Dat is, in de nasleep van de ramp,
erg belangrijk: huizen, gewassen, huisraad, kleding en schoolmaterialen voor
kinderen en wat verder allemaal aan
behoeften tevoorschijn komt. Van alle
gevers ontvingen wij al het prachtige
bedrag van  13.000,- en met aftrek van
de  5.000,- voor noodhulp is er nu een
reserve bijeen van  8.000,Het vervolg
Veel slachtoffers wilden, toen het water
gezakt was, zo snel mogelijk terug naar
hun dorpen. Daar wachtten hen soms
diepe teleurstelling, als zij zagen hoe
hun huizen geheel of gedeeltelijk vernield waren. En in de gevallen dat de
huizen bestonden uit klei en leem met
palmbladeren bedekt (een veelvoorkomende situatie in de dorpen) moesten
velen constateren dat er niets van terug
te vinden is. Het zal nog een tijd duren
voor de meeste slachtoffers hun
gewone leven weer kunnen oppakken.
De overheid, samen met militairen,
kunnen de hulpverlening niet alleen aan.
Daar zijn ook particuliere organisaties
bij nodig, zoals de Vincentiusvereniging,
die overigens hier in steden en dorpen
met lokale verenigingen sterk aanwezig
is. Kleine projecten dus, zeker waar het
gaat om nieuwe huisvesting, voedsel,
gewassen, medicijnen en al die andere
noodzakelijk dingen die voor het dagelijks leven belangrijk zijn. Via e-mail
brieven en de Vincenpaul houden wij u
op de hoogte.
U kunt helpen! Wij doen daarom een
beroep op u een bijdrage beschikbaar
te stellen. Dat kan op giro 59142 of bank
22.58.20.498 t.n.v. VincentiusverenigingNederland, o.v.v. Vloedgolf-India.
Hans Schouten.

Een dagje meedraaien met de
Vincentiusvereniging Zoetermeer
Direct na het verschijnen van de oproep in de Vincenpaul van juli 2009 om een dagje
mee te kunnen draaien, nodigde de secretaris van de Vincentiusvereniging Zoetermeer,
mw. Aelmans-van den End mij uit voor ‘het Schuurtje van Vincentius’: de medio jaren
negentig opgerichte kringloopwinkel van de Vincentiusvereniging Zoetermeer.
Zaterdag 7 november was het zover.
Helaas een druilerige dag met veel
regen. Een flinke groep vrijwilligers was
om 8 uur al bezig met de voorbereidingen
van de dag. Vanwege de regen konden
niet alle meubelen buiten geplaatst
worden en werd slechts een beperkt deel
onder een oranje zeil uitgestald.
Na een hartelijk ontvangst en korte
kennismaking met de groep werd ik
rondgeleid door de winkel. Daarna ging
ik aan de slag waarvoor ik gekomen was:
meedraaien betekent meehelpen!
We zetten de meubels verder buiten
onder het toeziend oog van mensen die
al een half uur voor openingstijd stonden
te wachten totdat het Schuurtje openging. Het ruime assortiment en de goede
staat van hetgeen werd aangeboden
vielen mij direct op. Bovendien stond
alles goed en overzichtelijk gerangschikt.
Veel mensen zijn daarom ook vaste klant
en komen regelmatig kijken of er nog iets
van hun gading te krijgen is.

Groepsfoto medewerkers Het Schuurtje

De vrijwilligers hebben allemaal hun
eigen plek en zijn verantwoordelijk voor
hun eigen ‘afdeling’: kleding, boeken,
meubels, audio en techniek, speelgoed
en zelfs een lampenafdeling ontbreekt
niet! Op verkoopdagen kunnen spullen
gebracht worden. Maar daarnaast gaat
elke maandag een groep van 4 mannen
de stad in om hetgeen in de voorafgaande
week is aangeboden bij de mensen op te
halen. Overbodig om te zeggen dat niet
alles wat aangeboden wordt, ook gebruikt kan worden. Alles moet uitgezocht
worden en elke maandagmiddag komen
dan ook zo’n 10 vrijwilligers helpen om
alles uit te zoeken, na te kijken en soms
ook te repareren.

De deuren werden tegen 9 uur geopend
en met name de kledingafdeling werd
direct overspoeld met klanten. Zo druk
als het die dag binnen was, zo rustig
hadden helaas de mensen het die buiten
stonden. Herhaaldelijk moesten de
dozen met spullen afgedekt worden tegen de regen. In het Schuurtje van Vincentius waar ooit alles begon, stonden
de mooiere spullen als ook de religieuze
artikelen opgesteld. Veel kerstartikelen
- waaronder een aan de Vincentiusvereniging geschonken kerststal - vonden
gretig aftrek.
Tijdens verkoopdagen is altijd het
Parochiehuis geopend. Hier wordt een
kop koffie/thee met cake of soep geschonken tegen een kleine vergoeding.
Ook dit wordt verzorgd door vrijwilligers
van de Vincentiusvereniging.
Veel bezoekers lopen hier binnen voor
een praatje of contact met anderen.
Hier sprak ik later op de dag met de
zeer betrokken en bevlogen voorzitter
Mw. Tilburg-Jansen. De Vincentiusvereniging Zoetermeer, die werd opgericht
in 1913, heeft een grote groep enthousiaste vrijwilligers aan zich weten te
binden. In totaal zijn 73 vrijwilligers
betrokken bij de vereniging, waarvan
43 aan het Schuurtje. Maar de voorzitster lichtte toe dat deze Vincentiusvereniging nog meer doet dan alleen de
kringloopwinkel.
Andere activiteiten zijn zoal:
• het bezoeken van parochianen van
75 jaar en ouder;
• het organiseren van een wekelijkse
soos, waar onder andere gekaart kan
worden;
• het organiseren van kerkdiensten
(Mariavieringen en kerstvieringen)
voor oudere parochianen met na
afloop een gezellig samenzijn;
• het bezorgen van kerstattenties bij
langdurig zieken en minder draagkrachtigen als ook bij mensen die in
het voorafgaande jaar een dierbare
hebben verloren;
• het bezoeken van zieke parochianen
en de organisatie van de ziekenzalving.

Het oorspronkelijke schuurtje waar het is begonnen

De opbrengst van het Schuurtje komt
naast de financiering van bovenstaande
activiteiten ook onder andere ten goede
aan donaties aan sociale instellingen in
Zoetermeer, zoals de voedselbank en het
Bijna-Thuis-Huis, de P.C.I. van de Nicolaasparochie, individuele inwoners van
Zoetermeer die door omstandigheden in
de problemen zijn gekomen; in het buitenland verblijvende Zoetermeerse priesters,
de Vincentiusvereniging in India, onderwijsprojecten in Afrika en een stichting
voor hulp aan arme gezinnen in Roemenie
en in Polen en donaties bij grote rampen
in het buitenland.
Aan het einde van de dag had ik elke
afdeling bezocht en daarbij geconstateerd hoe bevlogen men is. Werkend aan
een gezamenlijk doel: een succesvolle
opbrengst ten behoeve van het werk waar
het uiteindelijk om gaat: het ondersteunen
van het sociale werk van de Vincentiusvereniging Zoetermeer. Uit vorenstaande
mag duidelijk zijn dat het ‘Schuurtje’ van
Vincentius haar naam inmiddels geen eer
meer aandoet. Het schuurtje van weleer,
is anno 2009 uitgegroeid tot een grote
kringloopwinkel en mag met recht de
levensader genoemd worden van deze
bloeiende vereniging in Zoetermeer.
Elma Kuipers.

De lampenafdeling heeft lampen in alle soorten en maten
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M E M O R I A M

H A R R I E VA N E L S

Op 28 juli 2009 is dhr. Harrie van Els ons ontvallen. Gedurende vele jaren behartigde
dhr. Harrie van Els de belangen van de destijds toenemende armoedezorg in Limburg
en zette hij zich vrijwillig in om daar waar mogelijk nood te lenigen. In 1963 is hij
lid geworden van de Vincentiusvereniging Roermond, waarvan hij in de jaren negentig
zelfs voorzitter was.
In een roerige tijd, waarin enerzijds de economie groeide, maar gelijktijdig de toe
nemende armoede vroeg om een niet aflatende zorg heeft Harrie zich ten volle ingezet
om de veranderende koers van de Roermondse Vincentiusvereniging handen en
voeten te geven. Het caravanproject en het kledingmagazijn, dat inmiddels is uitgegroeid tot een heuse Vincentiuswinkel, zijn daar concrete voorbeelden van.
Binnen zijn regionale werkzaamheden heeft hij contacten gelegd met lokale en
regionale overheden in het streven de gesignaleerde nood te lenigen. Tot op de dag
van vandaag plukken wij de vruchten van zijn pionierswerk. Bij zijn afscheid in 1996
kende de Vincentiusvereniging Nederland hem de “Frederic Ozanam penning” toe
als blijk van waardering voor hetgeen hij in de geest van Vincentius heeft betekend
voor velen. Wij verliezen in dhr. Harrie van Els een betrokken Vincentiaan, die omwille
van zijn gezondheid de laatste jaren het wel en wee van de Vincentiusvereniging
Roermond op de achtergrond met veel belangstelling volgde. Vanaf deze plaats
wensen wij zijn kinderen en overige familie veel sterkte toe.
Jos van Buel
Secretaris VVR.

Agenda van
Nationale en
Internationale
Dagen
Hieronder volgt een overzicht van
relevante nationale en internationale
dagen. Wellicht interessant voor
uzelf of als aanknopingspunt
voor activiteiten in uw omgeving.
J A N U AR I
14 januari: Werelddag van de Migranten
en Vluchtelingen
17 januari: Wereldreligiedag
20 tot en met 30 januari: De Nationale
Voorleesdagen
F E B RUA R I
14 tot en met 16 februari: Carnaval
17 februari: Aswoensdag

Colofon

M A AR T
1 maart: Nationale Complimentendag
5 maart: Wereldgebedsdag
8 maart: Internationale Vrouwendag
21 maart: Internationale Dag tegen
Racisme en Discriminatie
22 maart: Wereldwaterdag

Kort nieuws
Vincenpaul nu ook digitaal
Zoals u misschien al gezien heeft, is de
Vincenpaul ook digitaal te raadplegen.
Op de website van de Vincentius
vereniging-Nederland onder publicaties
treft u de Vincenpaul vanaf maart 2009
aan.

Herhaalde oproep wenskaarten
In de Vincenpaul van september werd
reeds melding gemaakt van het feit dat
de verkoop van de kerstkaarten gestopt
wordt. Slechts enkele Vincentius
verenigingen hebben gereageerd op de
oproep om kerstkaarten te krijgen.
Daarom nu herhaalde oproep: Belt u
svp met het secretariaat (070-3800011)
indien u wenskaarten wilt. U kunt deze
om niet verkrijgen, alleen de verzendkosten worden in rekening gebracht.

Wijziging rekeningnummer
De Postbankrekening onder
nummer 12540 is onlangs opgezegd.
De Vincentiusvereniging-Nederland zal
gebruik blijven maken van de volgende
rekeningnummers: giro 59142 of bank
22.58.20.498 t.n.v. VincentiusverenigingNederland.

Datum Hoofdraadsvergadering
De volgende hoofdraadsvergadering
staat gepland op zaterdag 6 maart 2010
te Wamel.

Sluitingsdatum nieuwe copij
Uw bijdrage voor de komende
Vincenpaul blijft van harte welkom!
Deze ontvangen wij graag voor
15 maart 2010.
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