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Op 19 november jl. vond de reguliere
Algemene Ledenvergadering van de
Vincentiusvereniging-Nederland
plaats. Hieronder volgt puntsgewijs
een aantal besproken onderwerpen:

Een inspirerende Algemene
Ledenvergadering

Statuten
Uw vergadering heeft ingestemd met de
notulen van de ALV van 19 maart, waar
mee de statuten (zowel lokaal als lande
lijk) definitief zijn vastgesteld. Ten aanzien
van de uitwerking van de lokale statuten
heeft secretaris Manuella van der Put
vanuit het landelijk bestuur in samen
werking met de heer Lommers van de
Vincentiusvereniging Udenhout, een aan
bod aangereikt om – indien u uw statuten
wilt gaan aanpassen - dit volgens een
gereduceerd tarief te kunnen doen bij
Notaris Adema te Udenhout. U wordt hier
over schriftelijk apart geïnformeerd.

steeds meer toeziet op rechtmatige begro
tingen. En aangezien wij allemaal onder
de vlag van Vincentius acteren zou één
negatief geval onze gehele vereniging
kunnen aantasten. Medio volgend jaar
komt hij met een kascontrole-protocol,
dat hulp kan bieden aan alle lokale vereni
gingen.

Financiën
Penningmeester Cees van der Velden
geeft inzicht in de begroting en consta
teert dat we volledig op koers liggen.
Wel vraagt hij aandacht voor transparant
heid, ook in relatie tot uw eigen lokale
begroting. Hij geeft aan dat deze opmer
king niet controlerend of belerend is
bedoeld, maar dat ook de accountant

Project Vincentius met Hart en Ziel
Harrie Dirkx blikt kort terug op het doel
van dit project en merkt op dat de onder
delen “website en foto’s” ten behoeve van
de naamsbekendheid inmiddels afgerond
zijn. Alle lokale verenigingen zijn gekop
peld aan de landelijke website en kunnen
lokaal ook gebruik maken van onze foto’s.
Wel vraagt hij om de info zo up to date
mogelijk te houden en mutaties door te
geven richting het landelijk secretariaat.
De overige twee projectonderdelen
(brochure en jaarverslag) zijn tijdelijk in
de ijskast gezet en worden gekoppeld aan
het project meerjarenbeleidsplan/fond
senwerving.

Inleiding prof. dr. E. Kimman (o.m.
hoogleraar Radboud Universiteit
Nijmegen en VU Amsterdam, priester
en econoom van de Jezuïtencongregatie Nederland)
Prof. Kimman houdt een gloedvol betoog
over de rol en taak van de Vincentiusvereniging in deze tijd. Hij pleit ervoor om
de identiteit van onze vereniging pregnan
ter uit te dragen door te werken vanuit je
hart, je te manifesteren en herkenbaar
te zijn naar buiten. Ook mag daarbij de
katholieke afkomst niet verloochend
worden. Verder constateert de hoogleraar
dat onze vereniging niet voorkomt op het
landelijk overzicht met goede doelen.
Ook hieraan moet gewerkt worden, waar
bij het landelijk bureau activiteiten kan
ontwikkelen en de samenwerking met
Europese zusterverenigingen van belang
is. Tot slot vraagt hij, naast de taken en

werk
zaamheden
van alledag, aan
dacht voor meer bezieling
en spiritualiteit in de vereniging; ont
wikkel een moraal kompas waaruit
lokale verenigingen hun keuzes maken.
Project Meerjarenbeleidsplan
en Fondsenwerving
Op basis van afspraken in de vorige
ledenvergadering is een werkgroep
samengesteld die samen met de heren
Beerkens en De Graaf zich gebogen
heeft over de verdere professionalise
ring van onze vereniging (gericht op
een meerjarenbeleid en fondsenwer
ving). Werkgroeplid Coen van Loon
(Vincentiusvereniging Utrecht) geeft
een presentatie van de werkzaam

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 februari 2009 werd
besloten om dit project te gaan uitvoeren. Doel van het project was het
verkrijgen van meer naamsbekendheid, waarbij we als slogan zouden
hanteren: “ieder mens telt.” In de
Algemene ledenvergadering van
21 november 2009 werd het Verdrag
van Etten-Leur afgesloten waarin
de missie werd opgenomen:
De Vincentiusvereniging is een
lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van
armoedebestrijding en persoonlijke
hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele
bijdrage wil leveren aan goed leven
voor zwakkeren en kwetsbaren in
de samenleving.

heden tot nu toe en merkt
op dat in de werkgroep ruim
gediscussieerd is over verwach
tingen, identiteit, sterkte/zwakte en
kansen/bedreigingen voor onze vereni
ging. Een en ander sluit naadloos aan
op de inleiding en adviezen van prof.
Kimman. In het concept-rapport staat
“hulp aan de medemens” en “kennis
uitwisseling” centraal. Hij stelt voor om
dit concept-rapport de komende maan
den (januari/februari 2012) in regionale
bijeenkomsten nader met de afdelingen
te gaan bespreken. Op basis van de
uitkomsten van deze bijeenkomsten
kan de ALV in het voorjaar van 2012
zich definitief uitspreken over het
meerjarenbeleid en de fondsenwer
ving. De ALV stemt in met de voorge
stelde werkwijze.

Dames en heren,
Er is weer veel werk verricht de afgelo
pen tijd. Graag wil ik een ieder hiervoor
hartelijk dankzeggen. Met name de
Werkgroepleden, die samen met Harrie
Dirkx en ons secretariaat gewerkt heb
ben aan genoemde professionalise
ringsvoorstellen, wil ik extra bedanken.
Nu de ALV mij voor een tweede termijn
heeft benoemd tot uw voorzitter, wil ik
– samen met u – geïnspireerd door
prof. Kimman, de komende tijd nadere
invulling geven aan deze professionali
sering; Vincentius is dit meer dan
waard!
Berry Link
Voorzitter VVN

Met het project Hart en Ziel wilden we de verouderde communicatie verbeteren via:
• Het aantrekkelijk en beter toegankelijk maken van de website;
• Het beschikbaar krijgen van fotomateriaal, wat gebruikt kan worden ter onder
steuning van de communicatie;
• Het ontwikkelen van een nieuwe brochure waarin verslag wordt gedaan van de doel
stelling van de Vincentiusvereniging en de gerealiseerde resultaten;
• Het uitgeven van een populair jaarverslag.
De website www.Vincentiusvereniging.nl is gereed. Alle Vincentiusverenigingen
zijn uitgenodigd om zoveel mogelijk informatie aan te leveren voor de website.
Het actueel houden van deze website behoort tot de taken van het landelijk bureau.
De foto’s zijn gemaakt en deze worden ingezet op de website en zijn beschikbaar
voor de brochure. Ook lokale Vincentiusverenigingen kunnen hier gebruik van maken.
De brochure en het jaarverslag zijn uitgesteld, vanwege de opstart van het project
Meerjarenbeleidsplan en Fondsenwervingsplan.
Het project Hart en Ziel had een kostenbegroting van ¤ 18.500,- waarvan
het grootste gedeelte gedragen wordt door Porticus en het Skanfonds.
Vincentiusvereniging-Nederland betaalt het resterende gedeelte.
Het project Hart en Ziel is thans afgesloten, waarbij de gereserveerde middelen
voor de brochure en het populaire jaarverslag zijn doorgeschoven naar een latere
datum. Zodra het Meerjarenbeleidsplan gereed is, zullen deze worden gemaakt.
Harrie Dirkx

38e Boekenbeurs
in ‘s-Hertogenbosch
De Werkgroep Boekenbeurs organiseert in 2012 voor de 38e keer de bekende Boekenbeurs van de
Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch. Gedurende het jaar krijgt de werkgroep enkele honderdduizenden
boeken binnen. Veel mensen in de omgeving en zelfs ver daarbuiten, weten dat hun (kostbare en geliefde)
boeken vaak een blije nieuwe eigenaar kunnen krijgen en bovendien dat met de opbrengst van de verkoop
vele goede doelen in ontwikkelingslanden worden gesteund.
Het hele jaar door zorgt een tiental vrijwilligers voor het sorteren, inpakken
en vervoer van volle bananendozen naar de opslagruimte, voor de
verdere organisatie van het 3-daagse evenement. Vanaf woensdag tot
en met de zondagavond van de beurs zijn ongeveer een 100-tal mede
vrijwilligers actief om de ruim 1500 gevulde bananendozen (geschat:
zo’n 100.000 boeken) uit te pakken, op de diverse kramen te leggen
en ze tijdens de beurs aan de man te brengen en tenslotte moet
zondagavond alles weer opgeruimd worden.
De prijzen van de (“normale”) boeken zijn erg laag: mede vanuit de
Vincentiaanse gedachte dat ook mensen met een kleinere beurs
aan goede, leuke boeken kunnen komen. Voor de echt bijzondere
boeken (1e drukken, antiquarische boeken etc.) is een aparte afde
ling waar de prijzen aangepast zijn. Verder is er nog een rijke keuze
aan LP’s, singletjes en CD’s .
Elk jaar kiest de werkgroep één project dat speciale aandacht krijgt en een
groot deel van de opbrengst ontvangt. Vooral in de pers (en bij andere
PR-activiteiten) krijgt het “hoofdproject” speciale aandacht.
Dit jaar is het een onderwijsproject in Ghana (Miek Stevens Stichting).
Bij voldoende opbrengst kan een aantal andere projecten een kleinere bijdrage ontvangen.
Tijdens een gezellige bijeenkomst (eind april/begin mei) worden dan de giften officieel uitgereikt.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.vincentiusdenbosch.nl.
U bent welkom op:
Vrijdag 27 januari : 19.00-22.00 uur
Zaterdag 28 januari : 10.00-16.00 uur
Zondag 29 januari : 10.00-16.00 uur
In de Brabanthallen, Diezekade 2 in ’s Hertogenbosch.
Toegang en parkeren is gratis.
H. Brants
Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch

Onder deze titel ‘om even stil te staan’ brachten wij de India-actie in Vincenpaul van april
dit jaar weer onder de aandacht. Wij schreven toen over de nood in de wereld en brachten
in herinnering dat wij in de mooie gelegenheid zijn daar ook iets aan te doen. Overal in de
wereld kunnen wij terecht, want onze vereniging bestaat in 146 landen. Dus ook in India,
waar wij sinds 1960 een partnerschap mee hebben.

Om even stil
te staan...
Wij zeggen alle leden, plaatselijke
Vincentiusverenigingen, congregaties
en belangstellenden zeer veel dank
voor het enthousiasme waarmee finan
ciën beschikbaar zijn gesteld voor de
India-actie. Dit jaar is tot op dit moment
(28 november werd dit opgeschreven)
een totaalbedrag van ¤ 72.500,- ont
vangen. Werkelijk een fantastische
bijdrage aan allerlei projecten en initia
tieven ten gunste van de armsten.
Want daar werken onze medeleden in
India aan: structurele verbeteringen
voor mensen die soms een uitzichtloos
bestaan hebben van armoede, werk
loosheid, handicaps.

In dit dankbericht willen we ook iets zeggen over de bestedingen
die dit jaar gedaan zijn. Dat ziet er tot op heden zo uit:
• studiebeurzen voor arme jongeren
¤ 10.000
• adopties van conferenties in India
¤ 4.600
• opzet schoenen-fabricage
¤ 3.500
• bouw en renovatie van huizen
¤ 3.200
• noodhulp ivm brand in 55 huisjes
¤ 6.400
• start lunchroom project-werkgelegenheid
¤ 2.000
• financiering medische hulppost
¤ 2.000
• aidsproject samen met Vincentiaanse Familie
¤ 3.000
• 583 oogoperaties
¤ 4.665
• nieuw instrument ooghospitaal India
¤ 36.550
• 39 studiebeurzen voor blinde jonge mensen
¤ 1.365
• 2 projecten computer training centra
¤ 8.800
• kleinschalige self-help projecten
¤ 6.600
(naaimachines, houten winkeltjes, start kleine
business, theewinkel, geiten, winkelwagens)
Met al deze projecten zijn ruim 200 gezinnen
en vele jongeren geholpen en zij zijn nu in een
betere en meer zelfstandige positie gekomen.
Totaal verstrekt aan projectensteun in India

¤ 92.680

In de volgende Vincenpaul zullen
wij heel 2011 verantwoorden
en dan ook de bijdragen
vermelden die voor
projecten in andere
landen bestemd zijn.
De werkgroep Internationale Projecten
VVN is zeer verheugd
over het prachtige
resultaat en zegt alle
gevers hartelijk dank.
Ton Henskens,
Hans Schouten en
Alfons ten Velde

Vincentiusvereniging Den Dungen
'In 2004 zijn we gestart
met onze jaarlijkse kerstpakkettenactie, omdat
enkele gezinnen uit onze
gemeente een kerstpakket
hebben aangevraagd bij
Vincentiusvereniging
Den Bosch. De aanvragen
konden niet worden
gehonoreerd aangezien
de kerstpakketten
van Vincentius Den Bosch
bestemd zijn voor de
Bosschenaren.'

Jaarlijkse

kerst

pakkettenactie
Het Bestuur van de Vincentiusvereniging
Den Dungen is toen zelf een project
gestart. In 2004 was het aantal kerstpak
ketten zeer gering, aangezien we van
gemeentewege geen adressen ontvingen
(privacy). Wij zijn toen gestart met “eigen
waarnemingen” en via de pastorie o.a.
kregen we namen van gezinnen.
Het jaar daarop hebben we Juvans
(maatschappelijk werk), vluchtelingen
werk, scholen en andere organisaties
benaderd om adressen te krijgen van
gezinnen die – om wat voor reden dan
ook- in aanmerking zouden moeten
komen.
De laatste jaren hebben wij zo’n 70/80
pakketten mogen klaarmaken.
In oktober start ons werkgroepje van drie
met de voorbereidingen. De oude adres
sen nalopen, kerstdozen bestellen, spon
sors benaderen, o.a. een kaarsenfabriek.
Zij schenken nu elk jaar een aantal
dozen. Het nodige lichtje in deze donkere
dagen hoort hierbij.

Kort
nieuws

Ook ontvangen wij financiële middelen
via een popgroep, scholen, en een groep
die zich Talita Koemi noemt schenkt ons
cadeaubonnen om in de dozen te doen.
Ook gaat er altijd een kerstwens de
dozen in. Onze warme bakker bakt het
aantal kersttulbanden tegen een zacht
prijsje. En de dozen vullen we dan verder
met artikelen die we bij de plaatselijke
super bestellen. We kiezen de inhoud
zorgvuldig uit, geen varkensvlees bij
voorbeeld, wel met gezellige artikelen,
maar toch praktisch, en goed houdbaar.
Wij hebben een aantal vrijwillige bezor
gers en de medewerkers van Juvans en
Vluchtelingenwerk brengen de dozen
naar hun eigen cliënten. Rond 21 decem
ber hebben we dan de jaarlijkse klus
geklaard.
Tine van Ommen-Douwes
Bestuurslid Vincentiusvereniging
Den Dungen

Sluiting secretariaat rond de feestdagen

Op vrijdag 31 december, dinsdag 3 januari en vrijdag 6 januari is het landelijk
secretariaat vanwege de feestdagen gesloten.

Aanleveren copij Vincenpaul

Heeft uw vereniging een bijzonder project opgezet of een bijzonder verhaal te vertellen
over iemand die door de vereniging is geholpen? Deel het met ons! Wie weet staat uw
verhaal in de volgende Vincenpaul en inspireert u anderen hiermee. De volgende
Vincenpaul verschijnt in april 2012. De sluitingsdatum voor het aanleveren van copij
voor dat nummer is 31 maart.

Eind oktober vond het z.g. Duitssprekend Overleg plaats. Dit keer in Nederland, in de Abdij
van Berne te Heeswijk. Aanwezig zijn dan de voorzitters of de officieel gedelegeerden vanuit
de aangesloten landen: Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Tirol, Zwitserland, België (dit keer
vacant) en Nederland. Alles wat aan beleid en uitvoering hiervan relevant is komt aan de
orde. Teveel om dit in één artikeltje allemaal te beschrijven. Daarom deze keuze: wat gebeurt
er aan vincentiuswerk in de ons omringende landen? We lopen er doorheen...

Het vincentiuswerk
net over de grens
Een klein overzicht: Een rapportage op
dit punt is elke keer toch weer een
indrukwekkend gebeuren. Want er ont
staan her en der nieuwe lokale groepen.
Er is enorm veel aan directe individuele
hulp, waar ook flink wat geld voor
beschikbaar blijkt vanuit de conferenties
en vanuit donaties. Daarnaast tal van
projecten: Vinzi-bus voor daklozen (waar
met name jongeren zeer actief in zijn);
Sociaal-restaurant voor eenzamen of
zwervers; allerlei activiteiten voor oude
ren thuis of in tehuizen; verschillende
soorten vakantie-projecten; lokaliteiten
in wijken en buurten waarmee Vincentius
present is; dienstverlening aan vluchte
lingen; de centra voor Sozial-Dienst te
zien als 2e hands kleding, voedselpak
ketten, kookgroepen, gespreksgroepen,
ondersteuning aan vrijwilligers, e.d.
Een heel palet en veel inzet. Enkele high
lights per land:
In Duitsland ligt het accent op de directe
hulpverlening vanuit de plaatselijke
groepen. Een enkele jongerengroep
steekt tijd in hulp in ziekenhuizen en
verzorgingshuizen. Enkele nieuwe con
ferenties zijn ontstaan, terwijl in andere
plaatsen conferenties zijn gestopt.
Door heel Duitsland heen zijn bijeenkom
sten van de verenigingen in regionaal
verband, vaak ook met de georganiseer
de Caritas en de Diozesane afdelingen.
Aandachtpunten voor de naaste
toekomst: Jeugd, PR, Info-materiaal,
Samenwerking.

In Zwitserland wordt op lokaal niveau
creatief samengewerkt met andere
groeperingen, zodat hulpverlening aan
gezinnen optimaal kan zijn. Overal in het
land wordt een groter beroep gedaan op
de vereniging, want de armoede groeit.
Ook hulp aan nieuw ingekomenen,
o.a. mensen uit de Balkan, is groeiende.
Ieder jaar opnieuw is er veel activiteit
met en voor jeugdigen in de vakantietijd.
In Oostenrijk is het
hoofdaccent de
hulpverlening
aan gezinnen
op aller
hande

manier. Projecten en activiteiten worden
aangeduid met ‘Vinzi’. B.v. Vinzi-Tisch:
levensmiddelen verzamelen en beschik
baar stellen; Vinzi-Bot: een speciale boot
voor opvang daklozen; Vinzi-Bus: een
busje bezoekt in enkele steden dak- en
thuislozen en verschaft hen soep, koffie,
thee, brood, gesprek en verdere hulpver
lening; Vinzi-Rast: opvang daklozen maar
dan intensievere begelei
ding en een
aanbod

voor werk, bezigheid, kleding, hygiëne,
e.d. Aardig wat jongeren doen aan deze
projecten mee. Aan de Oostgrens (Graz
b.v.) is veel opvang van mensen uit OostEuropa.
In Zuid-Tirol is de basisarbeid het huis
bezoek en het persoonlijk contact en
hulp waar nodig. Er is toename van
armoede in gezinnen. Er is ook in ZuidTirol een toename van vluchtelingen
via Lampedusa. Projecten als Vinzi-Bus
en Vinzi-Kleidung bestaan al wat jaren,
maar worden nu bedreigd door agres
sieve buitenlanders, zoals Roemenen.
Van betekenis is zeker het opvang- en
begeleidings project voor ex-gedeti
neerden in een huis in Bozen. Zo ook het
door Vincentius gebouwde Altersheim in
die stad. Interessant is het gesprek met
bevriende banken. Met als doel Microkrediet te organiseren voor b.v. alleen
staande moeders met kinderen, met als
doel dat deze vrouwen voor hun gezin
kunnen zorgen. Maar een vereniging als
Vincentius mag geen kredieten verstrek
ken en dus is er een zoeken naar samenwerking met de banken.

In België, hoewel dit keer niet aanwezig,
is de hoofdmoot van het werk de directe
hulp. Maar er zijn tal van andere activi
teiten, waarbij het bekende werk in
Nederland als voedselbank, tweede
hands magazijnen, gesprekken met
cliënten, bezoek aan- en activiteiten
met ouderen, samenkomen in de z.g.
Onthaalhuizen. Daar zijn de leden van
de lokale verenigingen in de weer om
al die mensen, jongeren, gezinnen,
ouderen, vreemdelingen, gehandicapten
van dienst te zijn. ‘Van Dienst te zijn’:
kledinghulp, voedselpakketten, dringen
de financiële hulp, meewerken dat
mensen hun zelfstandigheid herwinnen.
Jongeren. In de bijeenkomst in 2010
in Keulen is intensief gesproken met
en over jongeren in de Vincentiusverenigingen. Want dat is overal in de
Europese landen mager gesteld. Dit jaar
lag de vraag voor: is er in de landen iets
mee gedaan? Ja, eerste pogingen om
jongeren te interesseren voor het vin
centiuswerk. Moeilijk, want wat tegen
werkt is dat in al de genoemde landen
de vergrijzing zo nadrukkelijk aanwezig
is. Toch is in Duitsland een initiatief
genomen drie-daagse wandeling(en) te
organiseren om ‘gaandeweg’ gesprek
ken te hebben over hulpverlening
e.d. Tevens wordt landelijk
gezocht naar jeugdigen
die mee willen doen.
In Oostenrijk en Zuid-Tirol
worden pogingen onder
nomen meer jongeren
bij de Vinzi-projecten
te betrekken. En idem
in België bij de Onthaalhuizen en in
Zwitserland bij het
vakantiewerk. En in
Nederland zijn voor
stellen gedaan de
Nederlandse jongere
van Keulen 2010 in het
nationaal bestuur op te
nemen; ook is onder de
aandacht gebracht de idee
een ‘jongeren-werkgroep’ op
te richten en die te vragen een
eigen plan de campagne te ont
werpen voor deelname aan het ver
enigingswerk en dat dan op eigen leest
geschoeid. Dit wordt meegenomen in
het geheel van het plan tot vernieuwing.

Projecten derde landen. Dat is Ontwikkelingssamenwerking en Internationale solidariteit. Daar wordt door alle
landen veel aan gedaan. Dit werk wordt
ook gezien als een fundamentele taak
behorend tot de basisactiviteiten van de
vereniging. Alle landen hebben zo de
eigen Twinning-relaties met andere
Vincentiusverenigingen elders in de
(3e wereld. Afhankelijk van eigen historie
en relatie met taalgebieden. Zo zijn er
relaties van langere duur met landen in
Azië, Afrika, Zuid-Amerika en andere kort
durende assistentie met specifieke landen
waar dit nodig is. Of financiële steun aan
landen waar de Vincentius-vereniging
voor het eerst wordt opgericht, zoals
onlangs in Bolivia en Nepal. Ook is er
steun aan initiatieven die vanuit het
Internationale centrum in Parijs geleverd
wordt, met name inzake hulp bij rampen
en projecten in de nasleep van rampen!
Zoals bij de aardbeving Haïti, de overstro
mingen in Azië, de voedselnood in de
Hoorn van Afrika. Ook is er met landen in
Oost-Europa flink wat aan contacten,
inclusief de Twinning-relaties èn over die
grenzen heen in de landen verder naar het
Oosten, zoals Moldavië, Bulgarije,
Rusland, Bosnië, Kroatië, e.a. Ja, het won
der voltrekt zich dat ook in landen waar
nauwelijks een Vincentius-historie is of
slechts een gering aantal Katholieken
wonen, dat daar toch eerste Vincentiusactiviteiten plaatsvinden.
Dit korte overzicht laat zien, dat alles wat
er gebeurt in de ons omringende landen
en in ons eigen land, of waar ook ter
wereld, gericht is op materiële en finan
ciële noodhulp, op het bieden van verlich
ting en troost, steun op woongebied,
begeleiding bij administratieve zaken,
bij budgettaire zaken en in de medische
wereld, de bezoeken in de rusthuizen,
ziekenhuizen en gevangenissen, het
opzoeken van de daklozen, de vreemdelin
gen, de verwaarloosden. Een eindeloze rij
mensen, die we de armen noemen, maar
die ‘onze meesters zijn’ (naar het woord
van Vincentius a Paulo). We zijn niet
alleen... maar zijn betrokken bij een
wereldomspannende vereniging, met zo’n
miljoen leden en vrijwillige medewerkers.
Toen Frédéric Ozanam in 1833 met dit
werk begon droomde hij hier al van:
“de gehele wereld te omringen met een
netwerk van naastenliefde”. In die kracht
staan en werken we.
Hans Schouten

Vincentiusvereniging St.Jan Geboorte Vlijmen
Op 19 en 20 november jl.
hield de Vincentiusvereniging Vlijmen in de
Abdij Mariënkroon te
Nieuwkuijk haar jaarlijkse
boekenmarkt; deze
boekenmarkt heeft een
traditie van 25 jaar.

Jaarlijkse

boekenmarkt
Spontane en daadwerkelijke medewer
king werd ontvangen van de Abdij
Mariënkroon en de Stichting Mariapoli
Mariënkroon (“Focolare-beweging”)
alsmede van een 25-tal vrijwilligers en
enkele bedrijven.
Het aantal bezoekers bedroeg ¤ 517;
de bruto-opbrengst ¤ 5.502,-.
Van deze opbrengst is ¤ 4.000,- gedo
neerd voor de bouw van een sociaal en
religieus ontwikkelingscentrum voor de
arme bevolking van Amchachia, deel
uitmakend van de parochie Thakurpukur
(West Bengal, India). Dit project is
aangedragen door pastoor Jesudoss
Rajamanickam, Vincentiaan, die tot
20 november jl. pastoor was in Vlijmen
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en aldaar op handen werd gedragen.
Nu is hij weer terug naar India, zijn
vaderland, alwaar hij binnenkort tot
pastoor wordt aangesteld in een
parochie in een arm deel van India.
De parochie van Vlijmen heeft een
fonds opgericht met als doel bekosti
ging van vervolgonderwijs voor
kinderen van arme ouders in de paro
chie alwaar Pastoor Jesudoss komt te
werken. Vincentius NL houdt contact
met pastoor Jesudoss Rajamanickam.
Voor de Vincentiusvereniging Vlijmen
blijft hulpverlening in acute nood in
de regio het primaire doel.
C.P. Blaauwhof
Vincentiusvereniging Vlijmen

