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Het bestuur van Vincentiusvereniging
Nederland en de redactie van de Vincenpaul
wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig
en gezond 2013!
"Één moment van vreugde verdrijft
honderd zorgen" en “Kies een baan waarvan je houdt en je hoeft nooit één dag in
je leven te werken," aldus Confucius 2500
jaren geleden.
Toch schrijft hier geen zorgenloze
werkloze. Integendeel, er is veel te
doen….
• economische crisis;
• schuldproblemen;
• toenemende werkloosheid;
• bezuiniging op bezuiniging met
gelijktijdig stijgende kosten;
• beperkt toekomstperspectief voor
mensen.
Allemaal woorden die we dagelijks via
de media op ons af zien komen. Maar
moeten wij daardoor meehuilen met de
wolven in het bos? Is het echt zo slecht
gesteld, of zijn we toch verblind?
Ons land, onze gemeenschap, onze
Vincentiusvereniging klopt, functioneert.
We zijn in menig opzicht geweldig en
vergeten soms dat we werkelijk in een
paradijs leven. Verdedigen wat werkt is
veel moeilijker, dan bekritiseren wat niet
werkt. Ik heb wel eens verwezen naar
Leo Bormans, ervaringsdeskundige in
het optimisme en schrijver van boeken
als “100% positivo’s” en “geluk; the World
book of Happiness”:

Wie anderen laaft,
wordt ook zelf gelaafd
“Een positieve houding is een keuze; een
optimist kiest er voor om dubbel gewicht
aan de positieve gebeurtenissen toe te
kennen; een pessimist weegt de negatieve
gebeurtenissen dubbel zo zwaar.”

• verbeteren van de database, waarin
gegevens worden opgeslagen over activiteiten van lokale verenigingen;
• bezoeken van lokale verenigingen en
onderhouden van contacten.

Om die reden is het veel belangrijker om
stil te staan bij wat we wél bereikt hebben
en nog gaan doen. Op landelijk niveau
hebben we dit jaar onder meer ingestemd
met de meerjarenstrategie VVN, gericht
op het professionaliseren van onze
landelijke vereniging om daarmee de
Vincentiusvereniging meer bekendheid te
geven en mensen en middelen voor onze
werkzaamheden te enthousiasmeren.
Met het aantrekken van projectcoördinator Douwe Wielinga hopen we de komende tijd aan deze opdracht invulling te gaan
geven. Ook zijn en worden er acties opgestart rondom bijvoorbeeld het:
• ontwikkeling van fondsenwervings
beleid;
• o ntwikkeling van digitale nieuwsbrieven;
• organiseren van thematische bijeenkomsten in de regio;

Maar naast al deze activiteiten – op
landelijk of lokaal niveau - blijft het van
belang, prof. Borgman wees ons daar
reeds op in zijn inleiding tijdens de laatste
Algemene Ledenvergadering, om vanuit
ons Vincentiaans denken en handelen
juist die daadwerkelijke verbinding te leggen met kansarme mensen. Solidariteit als
inzet, waar het echt om draait: belangstelling hebben voor elkaar. Immers, wie
anderen laaft, wordt ook zelf gelaafd.
In dit opzicht wens ik u een Zalig Kerstfeest en een gezond 2013.
Berry Link
uw voorzitter

Resto VanHarte brengt mensen bij elkaar

Terugkoppeling Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 27 oktober jl.
waren ruim zestig Vincentianen
aanwezig bij de Algemene Leden
vergadering in Amersfoort.
We werden hartelijk welkom
geheten door de vrijwilligers
van Resto VanHarte.
Na de opening door de voorzitter
volgde de benoeming van twee
nieuwe bestuursleden: Marsja
Broeksteeg-Putmans uit Schijndel
en Ubald Overmars uit Haarlem.
Hun benoeming werd met applaus
bekrachtigd. Ook de nieuwe projectcoördinator Douwe Wielinga stelde
zich voor en vertelde ons over zijn
kennismakingsronde met Vincentius
verenigingen en bevriende organisaties. Hij heeft nog veel acties in zijn
agenda staan om meer bekendheid
te geven aan Vincentius Nederland.
In een korte presentatie gaf de penningmeester Cees van der Velden een
blik op de prognose jaarrekening 2012
en de begroting 2013. Voor een transparante toekomst is meer zicht nodig
op de cijfers van de plaatselijke
verenigingen.

Waarom zou je dat in Godsnaam
doen? Professor Dr. Erik Borgman,
gaf ons een spraakmakende inleiding over de identiteit als toekomst
van de Vincentiusvereniging.
Professor Borgman begon met de
stelling dat organisaties niet hun
identiteit behouden door hetzelfde te
blijven, maar door te veranderen.
De Vincentiusvereniging die Frederic
Ozanam in 1833 oprichtte was een
andere dan die van vandaag. Dit
betekent echter niet dat er gebroken
is met de oorspronkelijke identiteit.
Op dit moment is de Vincentiusvereniging wereldwijd in 148 landen
actief; meer dan 800.000 vrijwilligers
in ruim 40.000 Vincentiusverenigingen!
Professor Borgman betoogde verder
dat het een misverstand is om te denken dat de Vincentiusvereniging een
instrument is om de armen te helpen.
Frederic Ozanam is begonnen omdat
de bisschoppen het werk voor de
mensen lieten liggen. Het revolutionaire van Ozanam was de gedachte
dat allereerst de door armoede
verstoorde relatie tussen mensen
hersteld moet worden. Dat maakt

volgens Borgman de Vincentiusvereniging tot een spirituele en een
praktische beweging; zij herstelt de
verbinding met de armen. Interessant
in dat kader is de missie die in België
gehanteerd wordt: “De Vincentiusvereniging is in dienst van de nood
lijdenden.” Wij leren van de armen
door belangstelling te hebben voor
hun geschiedenis. Sociale cohesie is
belangrijk in deze tijd met veel veranderingen. Verbinden is beter dan
opdelen. Van integratie worden we
zelf rijker. Wij moeten oversteken en
niet aan onze eigen kant blijven
staan.
Vele vragen kwamen nog uit de zaal
en we hadden nog uren door kunnen
gaan, maar Resto vanHarte wachtte
met een heerlijke maaltijd voorafgegaan door een korte presentatie.
Al met al was het een inspirerende
Algemene Ledenvergadering. Iedereen
ging voldaan en gevuld met inspiratie
na een heerlijke lunch naar huis.
Miep Kaiser
Secretaris VVN

Nieuwe
bestuursleden

Het landelijk bestuur is uitgebreid met twee
nieuwe leden. Beiden hebben hart voor de
Vincentiusvereniging, waarbij het ene bestuurs
lid al kan bogen op een schat aan ervaring met
het Vincentiuswerk en de ander sinds enige
tijd met hart en ziel actief is op lokaal niveau.
Graag stellen zij zich aan u voor.

Ubald Overmars

Marsja Broeksteeg-Putmans

Wat is je huidige functie binnen en buiten
de Vincentiusvereniging?
Sinds de hoofdraadsvergadering van 27 oktober 2012 ben ik
bestuurslid. Het is nog niet geheel uitgekristalliseerd welke
taken ik op mij zal nemen. Wel zal ik het SOR-project voor
mijn rekening nemen. Overigens ben ik al jaren secretaris
van de Vincentiusvereniging Haarlem en Omstreken.
Buiten de Vincentiusvereniging heb ik enige bestuurs- en
adviesfuncties.

Wat is je huidige functie binnen en buiten
de Vincentiusvereniging?
Binnen de Vincentiusvereniging Nederland ben ik bestuurslid en houd ik mij bezig met pr en communicatie en Ons
Welgezinde Fonds. Daarnaast vervul ik dezelfde rol voor
Vincentiusvereniging Schijndel. Buiten deze mooie
vereniging ben ik zelfstandig ondernemer en lever ik projecten verkoopondersteuning aan een unitbouwbedrijf en een
reclamebureau.

Waarom ben je toegetreden tot het landelijk
bestuur van de Vincentiusvereniging?
Ik ben tot het landelijk bestuur toegetreden op uitnodiging
van onze voorzitter. Mijn belangstelling voor de landelijke
ontwikkeling is onder meer gewekt door de deelneming aan
de werkgroep die de nota “Meerjarenstrategie Vincentiusvereniging Nederland” heeft opgesteld.

Waarom ben je toegetreden tot het landelijk
bestuur van de Vincentiusvereniging?
Om Vincentiusvereniging Nederland beter in beeld te
brengen.

Wat is je tot nu toe opgevallen aan deze
vereniging?
Het is moeilijk concreet aan te geven wat “opvallend”
is aan onze vereniging. In de afgelopen decennia ben ik
bestuurlijk actief geweest in talrijke kerkelijke organisaties.
Naast de inhoudelijke kant -waarvoor je het eigenlijk doetis voor mij de sfeer ook belangrijk. De hartelijke sfeer bij
Vincentius komt vertrouwd over.
Wat kun/wil je bijdragen aan de ontwikkeling
van de vereniging?
Ik wil graag, zoals hierboven al aangegeven, aan de SOR
“bouwen.” Ik wil daarbij graag gebruik maken van de ervaring van mijn voorganger Harrie Dirkx. Mijn grootste ambitie
is het mede ten uitvoer leggen van de nota “Meerjaren
strategie.”
Wat doe je in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd ben ik ondermeer,
in willekeurige volgorde:
• voorzitter van de contactgroep
Kennemerland van de Stichting 1940-1945
• oprichter en voorzitter van de
Familiestichting Overmars(ch)
• 1e secretaris van de afdeling Familie
organisaties van de Nederlandse
Genealogische Vereniging
• adviseur van de Evangelisch-Lutherse
Stichting Melanchton
Op een bescheiden wijze besteed ik enige
tijd aan bridge en golf.

Wat is je tot nu toe opgevallen aan deze
vereniging?
Helaas weinig betrokkenheid van de ‘jongeren’.
Wat kun/wil je bijdragen aan de ontwikkeling
van de vereniging?
Meer naamsbekendheid voor wie we zijn, wat we doen
en waar we voor staan. Laagdrempeliger voor alle lagen
van de bevolking voor zowel jong
als oud.
Wat doe je in je
vrije tijd?
Bezig zijn voor de
Vincentiusvereniging,
zorgen voor mijn man
en dochter en af en toe
lekker eten en op
vakantie.

Dáár gaat het om!		
Met deze korte tekst ‘Dáár gaat het om’ kan de jaarlijkse Tagung van de Duitssprekende landen het best
gekarakteriseerd worden. In het weekend van 19-21 oktober waren afgevaardigden van Duitsland,
Oostenrijk, Zuid-Tirol, Zwitserland en Nederland (België-Vlaanderen deze keer afwezig) bijeen in
Freiburg. En als altijd was er weer een enorme stroom aan informatie over wat er allemaal aan concrete
activiteiten gebeurt. Indrukwekkend. Want hoewel in alle landen in Europa de vergrijzing sterk aanwezig
is, conferenties worden opgeheven, jongeren nauwelijks te vinden zijn en het moeilijk blijkt nieuwe
mensen te interesseren, toch is er werk dat tot de verbeelding spreekt.

Tagung Duitssprekende
Enkele voorbeelden
Allereerst zien we, dat overal het
basiswerk plaats heeft: hulp van mens
tot mens en via projecten voor speciale groepen. Als tweede is aanwezig
de behoefte samenwerking te zoeken
met verwante organisaties, kerkelijke
instellingen en speciale actiegerichte
groepen. Als derde wordt gezien het
belang echt werk te maken van het
jongerenwerk in de vereniging. En als
vierde ervaren de landen de spanning
die er is tussen de concrete realiteit
van nieuwe groepen en nieuwe vormen in de organisatie van het werk en
de (hoewel recent vastgesteld)
beperkende regelgeving in statuten
en regels van de Internationale vereniging. Onze vereniging wereldwijd
is niet gebaat bij regels die accent
leggen op eenvormigheid, maar is
juist gebaat bij aandacht voor de cul-

turele, godsdienstige, historische en
praktische ontwikkeling in de continenten en in de verschillende landen.
Dan het feitelijke werk, slechts een
greep uit het vele:
Duitsland: enkele nieuwe conferenties zijn ontstaan, door heel het land
worden bijeenkomsten georganiseerd
vaak samen met andere verwante
groeperingen, een nieuwe website is
geïnstalleerd en er zijn plannen voor
nieuwe infomaterialen, samenwerking en op zoek naar jongeren.
Oostenrijk: in heel het land zijn meer
dan 170 conferenties en een aantal
groepen is in oprichting, diverse
Vinzi-projecten (waar veel jongeren
aan meedoen) lopen gesmeerd:
VinziBus bezoekt in de steden de daklozen en verschaft hen spijs en drank,

kleding soms, VinziTisch is levensmiddelen verzamelen en beschikbaar
stellen, VinziRast is opvang van dak
lozen maar dan intensievere begeleiding e.d., VinziBot is ook een opvang
voor mensen in grote moeilijkheden.
Veel aandacht aan de oostgrens voor
opvang van vluchtelingen.
Zuid-Tirol: lijkt in hun aanpak en werk
veel op Oostenrijk. Ook hier projecten
als VinziBus en VinziKleidung waar
met name aandacht is voor daklozen
en ontheemden i.v.m. voedsel, kleding
e.d. Een microkrediet initiatief functioneert en wil voor alleenstaande
moeders met kinderen een voorziening maken in samenwerking met
banken. Ook in Zuid-Tirol veel aandacht voor vluchtelingen en de moeilijkheid van opvang en veiligheid.
Zwitserland: aandacht met andere
organisaties voor bredere aanpak
diaconie, vernieuwing van de website, vakantiewerk voor kinderen die er
anders nooit eens uitkomen, pogingen
conferenties die wegzakken er weer
bij te halen en een nieuwe aanzet
meer jongeren te werven.
Nederland: vernieuwingsproces om
meer mensen en middelen te vinden
het vincentiuswerk te doen, assistentie van een parttime projectcoördinator, eerste aanzet het jongerenwerk
op te bouwen, grote variatie aan
activiteiten en projecten zoals het

landen
caravanproject, 2e hands winkels met
meubels, huisraad, kleding, boeken
met daarnaast speciale boeken
beurzen in een weekend met grote
opbrengsten bestemd voor projecten
in eigen stad, land en internationaal.
Gezamenlijke aanpak van armoede
bestrijding met behulp van externe
fondsen; lokaal specifieke aandacht
voor bepaalde groepen: vrouwen,
kinderen, ouderen, zieken.
Jongeren: Tijdens dit weekend was
er een parallelle Jongeren-Tagung
van vijf jongeren, 4 meisjes en een
1 jongen. Die hebben zich beziggehouden met het bouwen van een
Facebook-pagina van de
Internationale Vincentiusvereniging
met links naar tal van landen en de
Vincentius-Family, te vinden op
www.facebook.com/
VincentianFamilyWorlwide.
Vooraf was al een Facebookpagina
gemaakt van de VincentiusverenigingNederland, zie www.facebook.com/
Vincentiusvereniging. Facebook, dit is
een goede weg om contact te krijgen
met jongeren. Want wat internet en
email voor de ouderen en de middengeneratie is, dat is Facebook voor de
jonge generatie. In één weekend hard
en creatief werken en zie daar: pracht
resultaat. Proficiat!
Nu is het de tijd om dit initiatief op te
pakken en uit te bouwen. Dit is ook
de tijd voor onze landen om jongeren
ondermeer langs deze weg te enthousiasmeren. In ons land door bijvoorbeeld een werkgroepje op te richten

van nog wat meer jongeren en door verspreid in de lokale verenigingen
stageplaatsen te zoeken waar jongeren
vanuit hun studie of vanwege interesse
kennis kunnen maken met het werk van
de vereniging. Zoals dit al gebeurt bij
de Vincentiusvereniging Den Bosch,
waar de beide Nederlandse dames
Gabrielle en Enya (resp. 22 en 18 jaar)
met groot enthousiasme een stage hebben gedaan in Het Anker het restaurant
voor dak- en thuislozen.
Solidariteit in de wereld
Niet zo verwonderlijk eigenlijk, want dit
aspect van het werk is als van nature
aanwezig in alle landen. Vele landen
hebben vast partnerschappen, zoals
Nederland met India en Slowakije.
Zo hebben alle landen hun eigen
Twinnings met andere Vincentiusverenigingen in de (3e) wereld. Deze
bestaan meestal uit steun aan lokale
conferenties om het dagelijkse werk
mogelijk te maken, maar vooral uit steun
aan projecten die een structureel karakter hebben: werkgelegenheid, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting.
In de laatste Hoofdraadsvergadering van
eind oktober in Amersfoort kwamen we
via prof. Borgman, die een lezing hield
over Identiteit, ook te spreken over
Frédéric Ozanam, de belangrijkste
oprichter van de Vincentiusvereniging

in Parijs in 1833. Het was toen direct
al zijn droom, dat zich een wereldomspannend netwerk van liefde en hulpverlening zou ontwikkelen, die van
fundamenteel belang zou worden
voor mensen in problemen. Hij heeft
in zijn leven nog iets daarvan mogen
meemaken. Wij weten inmiddels dat
de vereniging bestaat in 148 landen
in de wereld met 40.000 conferenties,
duizenden activiteiten en projecten,
met meer dan 800.000 officiële leden
en medewerkers. Het past ons, in
bescheidenheid, onze vreugde er over
te mogen uitspreken hiervan in eigen
plaats onderdeel te mogen zijn, aan
dit prachtige werk mee te mogen
arbeiden, met soms dus een uitstraling Europa in en tot in de verste uithoeken van de wereld, daar waar de
armoede en uitzichtloosheid veelal
zo boven mate groot is.
Hans Schouten

Een lang gekoesterde wens om een actieve rol te spelen in een maatschap
pelijk relevante organisatie ging deze zomer in vervulling. De Vincentiusvereniging Nederland was op zoek naar een project coördinator en mijn
achtergrond en ervaring sloten goed aan bij het opgestelde profiel.
Dankzij de plezierige gesprekken met het bestuur en enige zelfstudie
leerde ik de Vincentiusvereniging snel kennen en inmiddels kan ik
mij nauwelijks meer voorstellen dat ik hier niet zou werken.

Project coördinator
Douwe Wielinga
stelt zich voor
Ik heb tot 2008 als PR en Marketing
directeur gewerkt voor AS Watson,
in Nederland bekend van Kruidvat en
Ici Paris XL. Voor die tijd was ik onder
meer verantwoordelijk voor de
Investor- en Public Relations van het
toen nog beursgenoteerde bouwconcern VolkerWesselsStevin. Allemaal
mooie titels en termen, maar in de
praktijk moest ik in ieder geval zorgen
dat er objectief, bij voorkeur positief,
maar vooral eensluidend over deze
bedrijven gesproken zou worden in
de media.
Na ‘Kruidvat’ heb ik mij gevestigd als
zelfstandig communicatie & PR consultant en onder andere gewerkt voor
de Consumentenbond, Damen
Shipyards Group en diverse cliënten
van een groot advocaten kantoor.
Naast dit werk ben ik ruim 10 jaar
voorzitter geweest van de Stichting
Tegen Zinloos Geweld (van het lieveheersbeestje) en was ik voorzitter van
de sponsorcommissie van de hockeyclub Klein Zwitserland in Den Haag.
Ik ben getrouwd en heb 2 mooie
zoons van 15 en 17. Ik werk 3 dagen
per week voor de Vincentiusvereniging, daardoor heb ik gelukkig
tijd over voor mijn werk als vrijwilliger
in het Hospice in Wassenaar.
Mijn takenpakket bij de Vincentiusvereniging Nederland is geformuleerd
in de meerjarenstrategie: het professionaliseren en moderniseren van de

Vincentiusvereniging. Dat houdt in:
het beter op de kaart zetten van het
werk van de lokale verenigingen; het
gericht benaderen van minder actieve
verenigingen en het versterken van
de behoefte bij de leden om zich
landelijk te organiseren. Met bijna
80 verenigingen die bij voorkeur zelfstandig opereren - met allen een
eigen herkenbare stijl -is dat natuurlijk een mooie uitdaging!
Op mijn lijstje staan in ieder geval: het
verbeteren van de uitwisseling van
kennis en ervaring van onze leden
door regelmatige verspreiding van digitale- nieuwsbrieven en het
creëren van een centrale database.
Een ‘actiepakket fondsenwerving en
publiciteitswerving’ zal u allen helpen
om niet alleen fondsen, maar ook vrijwilligers te werven. En daar zal de
inzet van nieuwe media als Facebook
en Twitter zeker een onderdeel van
uit gaan maken.
Gelukkig hoef ik het allemaal niet
alleen te doen. Naast de kennis van
een zeer competent bestuur kan ik
gelukkig ook voor raad en daad
terecht bij mijn collega’s op ons kantoor in Rijswijk, Marijke Grozema en
Kirsten den Dulk.
De nieuwe regering lijkt een beleid
voor te staan waarmee de druk op
onze verenigingen aanmerkelijk
groter zal worden. Dat biedt kansen

én uitdagingen. De kans om een
belangrijke rol te spelen in het bijstaan van mensen die onze hulp
echt nodig hebben, maar tegelijkertijd
de uitdaging om inventief om te gaan
met de ons beschikbare middelen.
Op korte termijn hoop ik alle verenigingen bezocht of gesproken te
hebben, om over zowel de kansen als
de uitdagingen te kunnen spreken.
Maar mocht u los daarvan suggesties
of vragen hebben, dan kunt u mij
natuurlijk altijd bellen of mailen.
Ik verheug mij op een mooie tijd bij
de Vincentiusvereniging Nederland.
Douwe Wielinga
M 0650223355
E dwielinga@vincentiusvereniging.nl

Jubileum de heer J.A. van Kempen

Jubileum de heer Oteman

Vincentiusvereniging Oud-Zevenaar

Vincentiusvereniging Gendt

Op zondagmorgen 7 oktober om 11.00 uur werd tijdens de Eucharistieviering in
de St. Martinuskerk door Pastor Thanh medegedeeld dat de heer Jan van
Kempen reeds 25 jaar dienstbaar was bij de St. Vincentiusvereniging in OudZevenaar. Na afloop van de viering in de kerk verzamelden zich de leden van
genoemde vereniging samen met jubilaris Jan en zijn vrouw Doortje, kinderen
en kleinkinderen bij Careza “De Kroon.” Namens het hoofdbestuur van de
Vincentiusvereniging Nederland was mevrouw Kaiser uit Doetinchem aanwezig om Jan de zilveren penning met oorkonde voor zijn 25-jarig jubileum uit te
reiken. Namens de Willibrordusparochie, waarvan de St. Martinus geloofsgemeenschap deel uitmaakt, was de heer Theo Hoksbergen aanwezig.

In de vorige editie van de Vincenpaul stond
een artikel over de huldigingen bij
Vincentiusvereniging Heilige Martinus in
Gendt. De heer Oteman kon, in verband met
zijn gezondheid, niet aanwezig zijn tijdens
de vergadering waarbij een twaalftal leden
werden gehuldigd. Om die reden hebben
twee bestuursleden de heer Oteman
bezocht en hem de legpenning en oorkonde
overhandigd voor zijn 25-jarig jubileum.
Onderstaand een foto van de huldiging.

De heer Hoksbergen sprak in zijn dankwoord aan Jan over zijn tomeloze inzet
voor “onze parochie” St. Martinus niet alleen van de St. Vincentiusvereniging,
maar ook memoreerde Theo aan de vele nevendiensten welke Jan voor onze
geloofsgemeenschap verricht. Ook mevrouw Van Kempen of beter gezegd
Doortje werd in de hulde betrokken voor toewijding en steun in alle 25
“Vincentiusjaren”. Bij afsluiting van de gezellige bijeenkomst bij “De Kroon”
bedankte de heer Van Kempen de aanwezige leden voor de reeds vele jaren
van prettige samenwerking en
overhandigde hij aan de
penningmeester een gift ter
besteding aan een goed doel
door de St. Vincentiusvereniging
Oud-Zevenaar.
H.J.J. Ariës
Vincentiusvereniging
Oud-Zevenaar

Heropening
’t vinCentje
Schijndel

De Vincentiusvereniging Schijndel vierde zaterdag 8 september het 25-jarig jubileum van haar winkel ’t vinCentje.
Dit heuglijke feit betekende meteen een feestelijke heropening van de winkel. Iedereen heeft er wel eens wat naar
toe gebracht of gekocht. Deze heropening stond in het
teken van een aantal feestelijkheden. De heropening werd
om 10.00 uur gezamenlijk verricht door burgemeester
mevrouw Jetty Eugster-van Bergeijk en door de voorzitter
van Vincentiusvereniging Nederland de heer Berry Link.
Tegelijk presenteerde de Vincentiusvereniging Schijndel
haar nieuwe voorzitter de heer Frank van Geffen.
In 1987 is op het adres Europalaan 40 ’t vinCentje geopend.
In de winkel is altijd wel iets te vinden wat van pas komt:
lampen, serviesgoed, woondecoraties, speelgoed, huishoudelijke apparaten, passende kleding, een tweezits bankje,
een salontafel of zo maar een klein cadeautje. Er is ook een
hoek ingericht met een groot aantal boeken. Romans, kookboeken, detectives of een encyclopedie, het is er allemaal.
Spullen die niet meer gebruikt worden en waarvan het
zonde is om ze weg te gooien, kunnen worden aangeboden
bij ’t vinCentje. Alles moet wel schoon, werkend en verkoopbaar zijn. Met de opbrengst ondersteunt Vincentius
vereniging Schijndel de minder bedeelde mens.
Marsja Broeksteeg-Putmans

17e boekenbeurs
Vincentius Roermond
groot succes
Op 20 en 21 oktober jl. werd in
Roermond de 17e boekenbeurs,
georganiseerd door de Vincentiusvereniging Roermond, gehouden in
het schoolgebouw van Gilde opleidingen. Ondanks het fraaie najaarsweer
en de vele festiviteiten in de regio
werd de beurs druk bezocht en veranderden tienduizenden boeken van
eigenaar. Er was dan ook een kwalitatief hoogwaardig assortiment boeken,
platen en CD’s geselecteerd door
de vrijwilligers van de Stichting
Boekenbeurs Vincentius Roermond.
Boeken die belangeloos ter beschikking werden gesteld door particulieren en bibliotheken. Bijna honderdduizend titels werden aangeleverd in
een jaar tijd. Hieruit werden ruim
50.000 titels geselecteerd in diverse
categorieën waaronder romans,
godsdienst, plant- en dier-, kinderen jeugdboeken, geschiedenis en
een heel groot aantal specialiteiten
zoals foto- en kunstboeken, oude
boeken, grote druk etc.

Het publiek dat in groten getale beide
dagen bezocht, kon voor weinig geld
prachtige boeken bemachtigen.
De prijzen begonnen bij soms minder
dan € 0,20 voor kinderboeken, damesromans en pockets. Romans waren
verkrijgbaar voor bedragen tussen
de € 0,50 en € 2,-. Hoge kwaliteit voor
een zeer redelijke prijs is de basis
voor het al jarenlange succes van
deze boekenbeurs.

Kindervakantiewerk, Leerhulp en
projecten in Uganda, op Lombok en
in Roemenië. De noemer waaronder
dit plaatsvindt is het scheppen van
kansen voor kinderen die van huis
uit minder mogelijkheden hebben of
vanwege een handicap of gewoon
omdat ze thuis niet de middelen hiervoor hebben. De volgende boekenbeurs is gepland op 19 en 20 oktober
2013.

De opbrengst van de beurs, ruim€
€ 10.000,-, wordt besteed aan doelen
gericht op kansarme kinderen zowel
in de regio Roermond als in
diverse landen binnen
en buiten Europa.
Voorbeelden
hiervan zijn
Scouting,

J. Nizet
Stichting Boekenbeurs
Vincentius Roermond
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Pauselijke onderscheiding voor
secretaris Vincentiusvereniging Vlijmen
de heer C.P. Blaauwhof
Op zondag 27 mei jl. is in de
parochiekerk van Vlijmen onze
secretaris, de heer C.P. Blaauwhof,
pauselijk onderscheiden. Na de
plechtige Eucharistieviering werd
hem door pastoor C. Schuurmans de
onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice opgespeld. Hierbij waren
naast zijn echtgenote en familieleden
vele Vincentianen en vrijwilligers
aanwezig. De heer Blaauwhof was
niet enkel verrast met de hem
verleende onderscheiding, maar
vooral ook door het feit dat zijn broer,

In memoriam

Jo Arts
Op 22 juli 2012 is de heer Jo Arts
is overleden. Hij was sedert 42 jaar
verbonden aan de Vincentius
vereniging Wijchen als lid van het
bestuur, waarvan 40 jaar als
penningmeester en secretaris.
De vereniging verliest in hem een
begeesterd Vincentiaan en zijn
sprankelende inbreng zal erg
gemist worden.

emeritus-pastoor, samen met de
parochiepastoor, de viering con
celebreerde. Het was een feestelijke
gebeurtenis.

bezielende Vincentiaanse geest heeft
een inspirerende invloed binnen ons
bestuur en bij onze vrijwilligers.
Kortom: de heer Blaauwhof is een
Vincentiaan in hart en nieren!!!

De onderscheiding werd hem
verleend voor zijn jarenlange grote
inzet voor de Vincentiusvereniging.
Hij is nog dagelijks zeer actief.
Ondanks zijn zeer hoge leeftijd werkt
hij zeer toegewijd en zet zich op
bijzondere wijze in als Vincentiaan en
als Christen voor de armen en
zwakkeren in de samenleving. Zijn

P. van Oorschot
Voorzitter Vincentiusvereniging
Vlijmen
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Kort nieuws
Sluiting secretariaat rond de feestdagen

Op donderdag 27 december en maandag 31 december is het landelijk
secretariaat 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/mei 2013.

Oproep nieuwsitems website

Organiseert uw vereniging een beurs of is er een ander evenement of
nieuwtje waarvan u graag anderen op de hoogte brengt? Deel het met ons
en wij zorgen ervoor dat het als nieuwsitem op de website wordt geplaatst.

Aansprakelijkheidsverzekering

Aangezien wij met enige regelmaat vragen krijgen over de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, willen wij u hier graag over informeren.
Vrijwilligers van lokale verenigingen zijn niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van Vincentiusvereniging-Nederland. U dient als lokale
vereniging derhalve zelf een verzekering af te sluiten voor uw vrijwilligers.

39e Boekenbeurs
in ’s-Hertogenbosch
De Werkgroep Boekenbeurs organiseert in 2013 voor de 39e keer de
bekende Boekenbeurs. Gedurende
het jaar krijgt de werkgroep enkele
honderdduizenden boeken, lp’s,
singeltjes, CD’s binnen. Veel mensen
in de omgeving en zelfs ver daar
buiten (afgelopen jaar zelfs uit
Hilversum, Amsterdam, Nijmegen)
weten dat hun kostbare en/of geliefde
boeken etc. vaak een blije nieuwe
eigenaar krijgen. Bovendien worden
van de opbrengst veel goede doelen
in ontwikkelingslanden gesteund.
Voor 2012 kunt u kijken op de website:
www.vincentiusdenbosch.nl >
Activiteiten > Boekenbeurs >
Toelichting giften 2012
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 zijn zo’n 150 vrijwilligers
actief om de bijna 2000 gevulde

bananendozen (geschat: zo’n 100.000
boeken) uit te pakken, op de diverse
kramen te leggen en ze tijdens de
beurs te verkopen. Tenslotte moet
zondags 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 iets
moeten kunnen kopen. Door bijzon
dere schenkingen zijn er in 2013 meer
bijzondere kinderboeken en klassieke
LP’S dan gewoonlijk. Voor zeer
speciale boeken (1e drukken,
antiquarische boeken etc.) is een
aparte afdeling (“Delicatessenhoek”)
met speciale prijzen. Verder is er nog
een rijke keuze aan LP’s, singletjes
en CD’s. Voor meer informatie
kunt u terecht op de website
www.vincentiusdenbosch.nl en
e-mail: boekenbeurs@live.nl.
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U bent welkom op:
Vrijdag 25 januari : 19.00-22.00 uur
Zaterdag 26 januari : 10.00-16.00 uur
Zondag 27 januari : 10.00-16.00 uur
In de Brabanthallen,
Diezekade 2 in ’s Hertogenbosch.
Toegang en parkeren is gratis.
H. Brants
Werkgroep Boekenbeurs
Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch

Trees Kuiper
legt de voorzittershamer neer
Vanaf 1993 heeft Trees Kuiper zich
ingezet om Vincentiusvereniging
Oldenzaal nieuw leven in te blazen.
Samen met twee andere bestuursleden wist zij van een vrijwel
slapende Vincentiusvereniging een
sprankelende vereniging te maken.
Het bestuur bestond voornamelijk uit
mannen. Trees zorgde voor de koffie,
die van te voren al thuis gezet werd,
en nam voor alle vergaderingen altijd
lekkere koekjes van thuis mee.
Van een Vincentiusvereniging door en
voor katholieken werd de horizon van
de vereniging ingrijpend veranderd
tot een springlevende hulporganisatie
voor alle geledingen en gezindten van
de Oldenzaalse gemeenschap.
Trees zocht contact met diverse
geledingen (de gemeente Oldenzaal,
maatschappelijk werk, scholen) om
beter te weten waar de Vincentiusvereniging hulp kon bieden. Zo kwam
de hulpverstrekking weer op gang.
In haar welkomstwoord aan alle
genodigden bij het 150-jarig bestaan
in 2002 heeft zij verwoord dat de
Vincentiusvereniging Oldenzaal nog
(weer) springlevend was. Zij zorgde
ervoor dat de Stichting Leergeld via
de Vincentiusvereniging ook in
Oldenzaal actief werd. Deze stichting
is nu een belangrijk onderdeel van de
Oldenzaalse samenleving.
In 2004 was er de oprichting van de
Vincentius-shop. Een winkel vol
tweede kans kleding, gerund door
alleen vrijwilligers. De totale opbrengst is voor Oldenzalers die het
hard nodig hebben.
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Bijzonder goed was Trees in het
aantrekken van de zo nodige
vrijwilligers. De kennissenkring,
de buren etc. werden ingezet in de
shop en voor afvoer naar de opslag.
Met name alle heren van de Bridgeclub, waaronder zelfs een luitenantkolonel en een kapitein, waren niet
te beroerd op ingeroosterde tijden
hun steentje bij te dragen.
Via de goede contacten met
Vincentiusvereniging Nederland
werd Trees de initiator van het
contact en overleg met de Twentse

Vincentiusverenigingen: Glanerbrug,
Hengelo, Deurningen en Borne.
Trees legt op 1 december haar
voorzittershamer neer en laat met een
gerust hart een goedlopende
vereniging achter met enthousiaste
vrijwilligers.
Wendy Paulissen
Vincentiusvereniging Oldenzaal
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