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Terugkoppeling Algemene Ledenvergadering
Het roer gaat om….

Het bestuur van
Vincentiusvereniging
Nederland en de
redactie van de
VincenPaul wensen
u prettige kerstdagen
en een gelukkig
en gezond 2015!
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Zaterdag 22 november vond de Algemene Ledenvergadering van de Vincentius
vereniging Nederland in Vught plaats. In aanwezigheid van ruim 29 lokale vereni
gingen werd stilgestaan bij het in het voorjaar aangekondigde onderzoek van de
SESAM Academie, gericht op het ombuigen van onze vereniging in resultaatgerichte
voorstellen om op korte termijn mensen en middelen te binden voor onze activiteiten.
De heren John de Roij en Christ Koppelmans geven in eerste instantie een
toelichting op hun rapportage, inclusief conclusies, aanbevelingen en actiepunten.
Ze komen onder meer tot de conclusie dat:
• de lokale verenigingen autonoom zijn en de inhoud van hun werk en activiteiten
bepalen;
• het werk van de Vincentiusvereniging Nederland als overkoepeling niet duidelijk en
zichtbaar is en gepaard gaat met een onduidelijke toekomstvisie en realiseerbare
werkplannen.
Ze bevelen aan dat:
• juist van onderop werkplannen opgesteld moeten worden (het liefst vanuit de regio's)
die de toekomstige beleidslijn van de Vincentiusvereniging Nederland vormen;
• het land opgedeeld wordt in regio's;
• elke regio met één persoon wordt afgevaardigd in het bestuur van de
Vincentiusvereniging Nederland;
• de projectcoördinator de regio's ondersteunt bij de samenwerking;
• de lokale verenigingen financieel voldoende bijdragen om de landelijke
vereniging te ondersteunen in zijn werkwijze.
Bovenstaande aanpak is vervolgens in een timetable geplaatst waarin staat wie, wat
op welk moment moet doen. De Ledenvergadering, alsook het bestuur, is enthousiast
over de heldere rapportage van de SESAM Academie en stelt voor om over de inhoud
en structuur de komende maanden in de genoemde regio's nader te praten en de
uitwerking/plan van aanpak in de eerstvolgende ledenvergadering in april a.s. vast te
stellen. De SESAM Academie wil ons hierin verder begeleiden door met behulp van
een eenduidige agenda, onze eigen vastgestelde kernwaarden en scenario's, de
regio's in te gaan. In ditzelfde perspectief wordt de financiële taakstelling ook bespro
ken. Reden voor de Algemene Ledenvergadering om nu kennis te nemen van de
prognose 2014 en de reguliere begroting 2015 vast te stellen, incl. € 50.000,- eenmalig
ter beschikking te stellen voor de post projectcoördinator.

Tot slot wordt ingestemd met de ontbinding van de SOR en het op laten gaan van deze
stichting in de Vincentiusvereniging Nederland (de financiën waren in 2013 reeds
geïntegreerd binnen de begroting van Vincentiusvereniging Nederland). Voor de lokale
verenigingen die een caravan in hun bezit hebben, heeft deze administratieve afhande
ling geen gevolgen. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met de Recron (de vereni
ging van recreatieondernemers Nederland) om een aantal vakantiehuisjes tot onze
beschikking te krijgen. Recreatieoord Marveld in Groenlo heeft als eerste ondernemer
aangegeven bij te willen dragen aan deze vorm van maatschappelijk ondernemer
schap.
Verder wordt vanuit de Ledenvergadering nogmaals een oproep gedaan om voor het
eind van dit jaar inzichtelijk aan te geven welke lokale verenigingen de ANBI-status
gaan hanteren en welke niet; verenigingen die deze status niet hebben, worden
indringend gevraagd om hun financiële gegevens aan het landelijk bestuur te verstrek
ken.
Aan het eind van de vergadering richt ik me tot de scheidende vice-voorzitter Paul
Monchen en bedank hem voor de vele werkzaamheden die hij voor onze vereniging
heeft verricht. Ik mag hem op het eind een Koninklijke Onderscheiding opspelden,
waar hij erg mee verguld is. Hij is Ridder in de Orde van Oranje Nassau geworden
(zie elders in dit blad).
Aldus gaan we de komende maanden flink aan de slag om onze prachtige vereniging
nieuwe glans te geven. Graag dank ik iedereen die ook dit jaar weer betrokken is
geweest en zijn/haar inzet heeft gegeven aan onze Vincentiusvereniging.
Namens het bestuur wens ik u een Zalig Kerstfeest en gezond 2015 toe.
Berry Link
Voorzitter Vincentiusvereniging Nederland

Tijdens de Algemene Ledenver
gadering van Vincentius
vereniging Nederland,
op zaterdag 22 november 2014,
reikte VVN-voorzitter, de heer
Berry Link (burgemeester
gemeente Schinnen) een
Koninklijke onderscheiding
uit aan de heer Paul Monchen
(81 jaar) uit St. Michielsgestel.
Op basis van zijn grote ver
diensten en betrokkenheid bij
maatschappelijke en kerkelijke
activiteiten en het jongerenwerk
werd de heer Monchen benoemd
tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. De heer Link
reikte de Koninklijke Onderschei
ding uit namens zijn collegaburgemeester Jan Pommer,
burgemeester van St. Michiels
gestel.

Koninklijke Onderscheiding Paul Monchen
De heer Monchen nam die dag afscheid
als vice-voorzitter van de Vincentius
vereniging Nederland, een functie die
hij sinds 1998 vervulde.
Ruim 13 jaar was de heer Monchen
betrokken bij de Raad van de Kinder
bescherming, waar hij zich voorname
lijk bezig hield met de beoordeling
van rapporten over de kinderen.
Vanaf 1970 tot 1996, vervulde hij de
functie van lector bij diverse parochies.
Ook is de heer Monchen vanaf midden jaren '80 van de vorige eeuw zeer betrokken
bij het vrijwilligerswerk in de RK Parochie Sint Norbertus Berlicum-Middelrode.
Hier is hij nauw betrokken bij de werkgroepen voor het begeleiden van avondwakes
door leken en voor het verzorgen van woord- en communievieringen.
Vanuit zijn betrokkenheid bij de Vincentiusvereniging participeerde hij vanaf 1986
in het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, het LKDB, een werkverband van
diaconale werkers en gedelegeerden uit de zeven rooms-katholieke bisdommen.
Eén van de projecten van het LKDB waar de heer Monchen zich voor inzette,
is SchuldHulpMaatje.
Tijdens zijn arbeidzame leven was de heer Monchen werkzaam bij de gemeente
Hilversum in de functie van staffunctionaris in algemene dienst op de secretarie.
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Internationaal
Vincentius bijeenkomst in Bozen/Bolzano
Dit jaar vond vanaf vrijdagavond 17 oktober tot en met zondagmiddag
19 oktober 2014 in Bozen/Bolzano, in Zuid-Tirol weer de jaarlijkse bijeenkomst
plaats van de Duitstalige groep van nationale Vincentius organisaties.
Ditmaal waren ook vertegenwoordigers aanwezig vanuit Oost-Europa:
Slovenië, Hongarije, Roemenië, Tjechië, Servië. De bijeenkomst had onder
meer tot doel om de West-Europese en Oost-Europese deelnemers met elkaar
te laten kennis maken en ervaringen en plannen uit te wisselen.
Ikzelf was daar vanuit de Nederlandse
Vincentius organisatie, als invaller voor
Hans Schouten die ditmaal vanwege
gezondheidsproblemen verstek moest
laten gaan. Ik kreeg vele hartelijke en
indringende vragen om hem vooral de
groeten over te brengen en alle goeds
toe te wensen. Men draagt hem op
handen en in het hart!
Een van mijn eerste indrukken van
deze Tagung is de hartelijkheid waar
mee Vinzenzbrüder en Vinzenzschwester elkaar bejegenen. Je voelt je niet
lang een vreemde, ook al merk je ook
spoedig dat de meesten, vooral verte
genwoordigers uit de West-Europese
Vincentius organisaties, elkaar reeds
lange tijd kennen en maar weinig
woorden behoeven om een bepaalde
kwestie aan te roeren.
Een tweede indruk die bij mij is blijven
hangen, is dat er grote verschillen zijn
in financiële mogelijkheden tussen
de verschillende landelijke Vincentius
organisaties en hun getalsmatige
omvang. Zuid-Tirol is waarschijn
lijk kleiner dan Nederland, maar de
maatschappelijke vanzelfsprekend
heid van de Vincentius organisatie en
haar financieel kapitaal is vele malen
groter dan hier. Maar grote verschillen
bestaan ook in de verwevenheid met
de kerkelijke organisaties van bisdom
men. Duitsland, waar de verwevenheid
met de kerkelijke organisatie erg groot
en complex is, kan bijvoorbeeld onder
dit opzicht nauwelijks worden verge
leken met Nederland waar er slechts
indirecte betrekkingen zijn.
Een derde indruk is dat de nationale en
internationale Vincentius organisaties,

die vanuit ‘Parijs’ worden aangestuurd
en allerlei vragen hebben over de
weinig democratische wijze waarop
dat soms gaat, aan elkaar geknoopt
blijven door een netwerk van praktijken
en verhalen. Dat netwerk is misschien
wel de echte ziel van deze organisa
ties. Verhalen over plaatsen waar een
mevrouw elke ochtend in de week
aan haar ontbijttafel arme mensen
uitnodigt, verhalen over vakantie
projecten die alleenstaande moeders
met kinderen een week vrijaf geven,
verhalen over subsidies aan mensen
die de medicijnen bij de dokter niet
kunnen betalen, verhalen over scho
lingsmogelijkheden voor jonge men
sen die een vak leren als timmerman of
naaister, enz. enz. Ze houden niet op,
er komt geen einde aan dit lange snoer
van verhalen en met hen verbonden
vrijwilligers dat door heel Europa een
vaak nauwelijks zichtbare maar zeer
werkelijke levensdraad vormt. En alle
aanwezigen bij deze Tagung weten zich
betrokken bij en verantwoordelijk voor
deze levensdraad.
Wanneer je dan opstaat en met elkaar
zit te eten, zijn er natuurlijk ook allerlei
leuke herinneringen en vooruitzichten
zoals die onder vrienden worden
uitgewisseld.

We zijn door de Vincentius organisa
tie van Zuid-Tirol zeer goed onthaald
met een probleemloos verlopend en
afwisselend programma. Bozen in deze
nazomer is een uiterst vriendelijke stad
en dit straalt af op onze bijeenkomst.
In 2015 zal er geen aparte bijeenkomst
zijn voor de Duitstalige groep. Van
13-15 november 2015 zal in Lyon de
internationale bijeenkomst zijn. Indien
de Duitstalige groep daaraan behoefte
heeft, zal haar Tagung in dit verband
plaatsvinden. Pas in 2016 zal de Duits
talige Tagung weer apart plaatsvinden,
waarschijnlijk in België of in Duitsland.
In 2015 zullen in Lyon twee thema’s op
de agenda staan.
1) C
 ommunicatie:
• o
 p internationaal vlak, dus tussen
‘Parijs’ en de landen;
• b
 innen de landelijke organisaties.
In dit kader (communicatie) zal ook
specifieke aandacht zijn voor de spiri
tualiteit van waaruit het werk gedaan
wordt.
2) ‘Best practices’: er wordt gezocht
naar de presentatie van een groter
project als voorbeeld, één uit elke
landengroep; suggestie is van de
aftredende coördinator van de Duits
talige groep, Laszo Könzöl (die naar
‘Parijs’ gaat), om voor de Duitstalige
groep de Oostenrijkse ‘Vinci-works’
aan te dragen.
Toine van den Hoogen
Bestuurslid VVN

Op 8 november 2013 raasde
de enorme orkaan over
De Filippijnen. Kort daarop
schreven wij u een brief over
de grote nood in dat eilandenrijk en de roep om hulp.
Ook de internationale
Vincentiusvereniging sloeg
alarm en nodigde alle landen
in de wereld uit mee te doen
in een gecoördineerde actie ten
gunste van de vele daklozen,
gewonden en de schade toege
bracht aan dorpen, steden en
gewassen. In onze vereniging
brachten wij bijeen € 32.000,-,
die wij in twee termijnen aan
Parijs hebben overgemaakt.
Het totaal uit alle landen voor
de hulp aan De Filippijnen is
€ 1.300.000,- en dat wordt nu
ingezet. De voorzitter van de
SSVP-Filippijnen, mevrouw
Mayleen Bernardino, heeft in
september jl. kunnen meedelen,
dat het volgende inmiddels is
gedaan.

Internationaal
Filippijnen
Als eerste is er direct al na de ramp gezorgd voor schoon drinkwater, (kinder-)voed
sel, zeep, dekzeilen, kleding en alles wat nodig was om mensen bescherming te
bieden.
Als tweede is er gestart met reparatie van ingestorte huizen en bouw van nieuwe wo
ningen, inclusief aanleg van septic tanks in verband met goede en gezonde sanitaire
voorzieningen.
Als derde is er een programma in het kader van Gezondheidszorg: verstrekken van
medicijnen, vitaminen, brillen; idem van medische apparatuur; distributie van voed
sel en maaltijdvoorziening; folders verspreiden in verband met hygiëne, zoals over
noodzaak handen wassen om verspreiding van ziektes tegen te gaan; informatie
over- en lessen in koken en het gebruik van voedzame producten; de training van
vrijwilligers op het terrein van basisactiviteiten in de gezondheidszorg, zoals ge
wichtscontrole van kinderen, bloeddruk meten, controle op sanitair en drinkwater,
e.d. Dit gehele programma staat onder leiding van twee artsen (vrijwilligers) uit
Manilla.
Als vierde is er een initiatief voor de bouw van een multifunctionele ruimte, waar
mensen bijeen kunnen komen voor allerhande activiteiten, waar cursussen kunnen
worden gegeven, initiatieven kunnen ontstaan, hulpverlenings-activiteiten kunnen
worden gepland, de missen ook gevierd kunnen worden.
Als vijfde is er het scholingsprogramma voor kinderen en jeugdigen. Nu al konden
een kleine 1000 studiebeurzen verstrekt worden voor alle schooltypen die in aan
merking komen, zoals de High School en de technische-, beroeps- en andere oplei
dingen.
Mevrouw Bernardino besluit haar rap
portage met de woorden: ‘Zeer veel dank
voor uw vertrouwen en betrokkenheid bij
het leed van onze landgenoten. Wij kunnen verzekerd zijn van de liefde van onze
vincentiusfamilie die zichtbaar wordt in de
geweldige steun ten gunste van de slachtoffers en de armen in ons land. Het is een
groot voorrecht een instrument van goedheid te kunnen zijn. The Lord bless you all.

Start van Vincentiuswerk in Colombia,
Nepal en Suriname
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Één van de taken van de internationale
vereniging is landelijke verenigingen
van dienst te zijn als dit nodig is en
om landen waar nog geen vereniging
bestaat te assisteren bij oprichting
hiervan.
De speciale Werkgroep VinPaz, waar
onze eigen Alfons ten Velde deel van
uitmaakt, heeft in de voorbije paar jaar
gezorgd voor oprichting van nieuwe
Vincentiusverenigingen in Nepal,
Colombia en Suriname. Daarvoor is
vanzelfsprekend geld nodig. Want
er moet voorbereidend werk gedaan
worden door leden vanuit de buurlan

den, informatiemateriaal gemaakt en
bijeenkomsten georganiseerd worden,
zodat ook daadwerkelijk conferenties
kunnen worden opgericht. Flink wat
aan financiële support is er in Neder
land bijeengebracht.
Voor Colombia bracht dit € 8000,- op.
Daar zijn nu zes conferenties actief, is
een landelijk bestuur ontstaan en er
wordt – zoals dit overal in de wereld
gebeurt – het basis vincentiaanse werk
verricht: hulp aan mensen die dit nodig
hebben, in armoede leven, even een
steuntje in de rug behoeven.
Voor Nepal is € 1000,- bijgedragen en

inmiddels is een vereniging gestart.
Dat is met name gedaan door medelid
de heer Pandian, voorheen voorzit
ter SSVP-India, nu coördinator van
de landengroep in die regio. In deze
kleine bergstaat bestaat veel armoede
en dus wordt de aanwezigheid van
deze nieuwe vereniging als een zegen
ervaren. De vereniging in Nepal blijkt
inmiddels zeer actief en heeft onlangs
meegedaan in de sector bijeenkomst
Azië en Oceanië, een 5 daags congres
onder de titel: ‘Thy will be done,
a Vincentian response’. Daar is echt
diepgaand gesproken over de taak die
nu, in deze tijd, moet worden aange
pakt. Moet u eens kijken welke landen
daar allemaal bij horen: Australië,
Bangladesh, Cambodja, Fiji, Hong
Kong, India, Indonesia, Japan,
Kiribati, Korea, Laos, Mongolië,
Maleisië, Micronesia, Nieuw Zeeland,
Pakistan, Filippijnen, Samoa, Solomon
Eilanden, Sri Lanka, Taiwan, Thailand,

Vanuatu, Vietnam. En dan te bedenken,
dat in een land als China momenteel al
verschillende conferenties zijn opge
richt en er dus in de toekomst ook een
landelijke vereniging zal zijn.
Dat internationale werk wordt met
kracht voortgezet: die droom van de
oprichter Frédéric Ozanam komt elke
keer opnieuw uit – u weet wel, ‘die
cirkel van liefde die de hele wereld
omspant’.
Voor Suriname kwam vanuit Neder
land ruim € 5000,- bijeen en Ierland
en Engeland voerde dat bedrag op
tot € 15.000,-. Voorbereidend werk is
door Vinpaz gedaan, info-materiaal is
gemaakt en door Nederland vertaald.
Nu is er dit jaar met enkele vrijwil
ligers uit Brazilië en Bolivia een serie
bijeenkomsten georganiseerd, samen
met leden van parochies, scholen en
andere groeperingen. Ook religieuze
leiders en de bisschop van Paramaribo
zijn betrokken en zeer geïnteresseerd.

Dit alles heeft nu al resultaat, hoezeer
nog beperkt. Er is een groep, die gelijk
de hand aan de ploeg heeft geslagen
en hulpverleningswerk doet. Zoals
het distribueren van voedsel en het
enthousiasmeren van meer mensen.
Dat doet denken aan 1833 in Parijs:
daar ging men ook als eerste ‘aan de
slag, op zoek naar de armen, kijken
wat er nodig is’. Zelf zegt men nu in
Suriname dat het nog wel even duren
zal voor conferenties zijn opgericht en
wat er dan verder volgen kan.
Maar gezaaid is er.
Alle leden en plaatselijke verenigingen
die meegedaan hebben aan de acties
voor bovengenoemde vier landen
zeggen wij hartelijk dank voor de veelal
royale giften die wij voor dit werk heb
ben ontvangen.
Hans Schouten

Afscheid Lien Hoofs Vincentiusvereniging Geleen
Gedurende 12 jaar vormde Lien Hoofs
het boegbeeld binnen de Vincentius
vereniging Geleen.
Zij stond mede aan de wieg van de
doorstart van onze vereniging die op
dat moment nog maar 2 leden kende.
Menig hulpbehoevende vond in Lien
een luisterend oor en de manier
waarop zij hulp verleende toonde aan
dat de mens echt centraal stond.
Verwacht en ook weer onverwacht nam
zij het besluit dat het tijd werd om
afscheid te nemen. Een andere bezie
lende uitdaging en de beschikbare tijd
maakten het besluit definitief.
Het was een voorrecht Lien binnen
onze gelederen te hebben meege
maakt. Zij bepaalde mede het vincen
tius gezicht zowel binnen als buiten de
vereniging. Binnen als bestuurslid én
als coördinator van het hulpteam en
door haar aanwezigheid op de vloer
van het “Vincentius Huis.” Naar buiten
niet alleen richting de professionele
hulp organisaties maar ook met name
het gezicht naar de hulpbehoevende,
naar de mens in nood. De alles omvat
tende slagzin: “ieder mens telt” is voor

haar een vanzelfsprekendheid.
Lien kon moeilijk NEE zeggen als er
een beroep op haar werd gedaan. Dat
is enerzijds een goede kwaliteit maar
kan anderzijds ook een valkuil zijn….
Af en toe kwam er de gedachte “hoe
redt zij het allemaal…!”
Als een replica van de ster van
Bethlehem vormde Lien een ijkpunt
als het gaat om de Vincentiaanse visie
binnen de vereniging zichtbaar te
maken, om deze uit te dragen. Wij als
Vincentiaanse Vereniging Geleen
gaan verder met de vraag: hoe deze
missie verder gestalte te geven en
danken haar ook voor het delen en
haar visie daarin.

Op 23 oktober jl.
werd aan Lien voor
haar verdiensten de
zilveren legpenning
overhandigd.
Namens het bestuur,
de vrijwilligers maar
zeker ook namens
iedereen die zij in de
afgelopen ruim 12 jaar een helpende
hand en luisterend oor heeft gegeven
zeggen wij haar: DANK!
Vincentiusvereniging Geleen wenst
haar alle goeds toe.
Paul Offermans
Secretaris Vincentiusvereniging
Geleen

Eens een Vincentiaan, altijd een
Vincentiaan wordt gezegd, dat zal
zeker ook voor Lien gelden, al zij het
dan meer achter de schermen.
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Interviews Vincentianen
De VincenPaul is een blad voor leden en door leden. Om de mens achter het
bestuurslid of de vrijwilliger te leren kennen publiceren we in elke editie een
tweetal interviews met Vincentianen.

Vincentiusvereniging Maastricht, Bart Groutars
Wat is uw huidige functie binnen de Vincentius
vereniging?
Sinds 2010 ben ik voorzitter van de Vincentius
vereniging Maastricht.
Waarom bent u toegetreden tot het bestuur van
de Vincentiusvereniging?
Ik werd gevraagd door mijn voorganger en
tevens goede vriend. Ik heb in het verleden en
tot op de dag van vandaag vaker (onbezoldigde)
bestuursfuncties bekleed bij verenigingen/
stichtingen. Dat deed en doe ik altijd met veel
plezier. Mijn grootste motivatie is altijd om iets terug te doen voor de maatschappij en
dan in het bijzonder voor de omgeving en de mensen in die omgeving waarin ik leef.
Door dit soort activiteiten wordt je zelf ook verrijkt. Je komt vaak in aanraking met
aspecten van de samenleving, waar je als 'gewone' burger nauwelijks weet van hebt.
Op de vraag van mijn voorganger om hem na 10 jaar op te volgen heb ik dan ook niet
lang hoeven na te denken.
Wat is u tot nu toe opgevallen aan deze vereniging?
Vincentiusvereniging Maastricht is samengesteld vanuit een aantal parochies in
Maastricht. Het moge bekend zijn dat het aantal parochies landelijk afneemt. Dat is in
Maastricht niet anders. Het Bestuur van Vincentiusvereniging Maastricht bestaat dan
ook grotendeels uit leden die al op leeftijd zijn. Tijdige vervanging door jongeren
wordt steeds moeilijker. Ook de signalen vanuit de parochies van mensen/gezinnen
die in nood verkeren nemen daardoor af.
Vincentiusvereniging Maastricht heeft daarom contacten met Gemeente en verenig
ingen en stichtingen die zich in het sociale domein bewegen, die deze signaalfunctie
hebben overgenomen en aanvragen bij de Sociale Commissie kunnen indienen.
Als gevolg van de nieuwe WMO en veranderingen in de Zorg zie ik grote verander
ingen op ons afkomen. Tot op heden heb ik nog niemand kunnen vinden die concreet
heeft kunnen aangeven wat de consequenties hiervan voor de burgers zullen zijn.
Wat kan/wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging?
Ik zie het als een uitdaging om er voor te zorgen dat Vincentiusvereniging Maastricht,
o.a. via contacten met Gemeente en welzijnsorganisaties, klaar is om bij deze veran
deringen haar rol in de armoedebestrijding te blijven vervullen.
Wat doet u in uw vrije tijd?
Naast het lidmaatschap van een Heren Sociëteit en ProbusIII in Maastricht, houd ik
mij in mijn vrije tijd voornamelijk bezig met het onderhouden van de relaties met
vrienden en familie, golf en bridge.
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Vincentiusvereniging Alkmaar, Tom Peetoom
Wat is uw huidige functie binnen de
Vincentiusvereniging?
Algemeen Bestuurslid.
Waarom bent u toegetreden tot het
bestuur van de Vincentiusvereniging?
Ik ben toegetreden, nadat ik was ge
vraagd, omdat de doelstelling van de ver
eniging mij erg aansprak. Er is nog steeds
veel armoede in Nederland en als ik iets
kan bijdragen middels een bestuurs
functie, dan doe ik dat graag.
In mijn bedrijf Yoneex.com, match ik vermogende particulieren met succesvolle
traders. Daarbij kom ik met name in aanraking met vermogende mensen.
Ik denk dat het goed is om beide kanten van de maatschappij te zien.
Wat is u tot nu toe opgevallen aan deze vereniging?
Het is mij opgevallen dat alle bestuursleden hun werk met veel liefde en inzet
doen. Daarnaast is mij de goede samenwerking met andere stichtingen
opgevallen.
Wat kan/wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging?
Ik hoop dat ik als jongste bestuurslid een frisse en vernieuwende blik kan
geven op de stichting en kan bijdragen aan de ontwikkeling van de stichting.
Wat doet u in uw vrije tijd?
Ik sport zelf graag en ben daarnaast trainer & coach van het voetbalelftal
van mijn oudste zoon van negen.

41e Boekenbeurs
Vincentiusvereniging
‘s-Hertogenbosch
Na de zeer succesvolle jubileum
beurs in januari 2014, hoopt de
Werkgroep Boekenbeurs van de
Bossche Vincentiusvereniging
van de 41e beurs (boeken en
platen/cd’s ) weer een succes te
maken. Het grote evenement
vindt plaats op vrijdag 30 januari,
zaterdag 31 januari en zondag
1 februari 2015.
Er zijn weer 100.000 boeken
beschikbaar en vele honderden
platen en cd’s, zodat er in de
Bossche Brabanthallen weer
voor iedereen wat te vinden is.
Voor kinderen is er een eigen
boekenkraam met oude en
nieuwe kinderboeken en strips.
Entree en het parkeren is gratis,
waardoor een bezoekje ook voor
de kleine beurs een leuk uitje is.
Wilt u meer informatie,
dan kunt u het nodige vinden
op de website
www.vincentiusdenbosch.nl.
Henk Brants
Secretaris Werkgroep
Boekenbeurs
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Vincentiusvereniging Boxtel vierde
15-jarig bestaan van kringloopcentrum
Op zaterdag 11 oktober vierde Vincentiusvereniging Boxtel dat 15 jaar
geleden haar kringloopcentrum aan de Van Leeuwenstraat in hartje Boxtel
gesticht werd en dat daarmee een belangrijke impuls werd gegeven aan
de bestrijding van stille armoede in Boxtel en omgeving.
Op 7 mei 1999 is de verkoop van
tweedehands goederen gestart en was
het kringloopcentrum een feit. Aan de
Van Leeuwenstraat werd op huisnum
mer 5 een bescheiden pand gehuurd
waarin goederen verkocht werden om
geld te verzamelen waarmee de
armoedebestrijding gefinancierd kon
worden. In juni 2013 is de verkoop
ruimte flink uitgebreid en kon de
koopwaar beter geëtaleerd worden.
Vincentiusvereniging Boxtel wendt
de opbrengst van haar kringloop
centrum volledig aan om mensen in
nood te ondersteunen in Boxtel en
omgeving. Het verdiende kringloop
geld wordt aangewend om persoon
lijke, materiële en financiële hulp te
verlenen. Jaarlijks worden er meer
dan 250 kerstpakketten uitgedeeld.
De hulporganisatie heeft in 2009 een
prachtig chalet gekocht op een
camping in Oisterwijk, waar mensen
met een beperkt inkomen kunnen
genieten van een verdiende vakantie.
Goederen die door de Boxtelse
bevolking geschonken werden,
vonden ook hun weg direct naar
minderbedeelden om huisraad aan te
vullen, om in een goed bed te kunnen

slapen of om letterlijk en figuurlijk
licht in de duisternis te verschaffen.
Van Boxtelnaren voor Boxtelnaren.
Hulpbehoevende burgers, maar ook
verwante organisaties zoals Stichting
Leergeld, de Voedselbank en hulpver
leningsprojecten, geïnitieerd door
particulieren uit (bij voorkeur) Boxtel
doen niet vergeefs een beroep op de
Vincentiusvereniging Boxtel.
Jaarlijks verstrekt Vincentiusvereni
ging Boxtel cheques uit om organisa
ties en initiatieven te ondersteunen
met het geld dat verdiend wordt in
het Kringloopcentrum.
Dat het Vincentius kringloopcentrum
ook sociale projecten mogelijk maakt
doormiddel van stageplaatsen en
re-integratie begeleiding is minder
bekend.
Op zaterdag 11 Oktober is het
15 jarig jubileum feestelijk gevierd in
het Kringloopcentrum aan de Van
Leeuwenstraat 5 in Boxtel. Alles stond
in het teken van de “verjaardag” en
iedereen was van harte welkom om
dit heugelijk feit te delen met de
vrijwilligers en met elkaar.
Een populaire categorie producten,
die voor een groot deel van de
opbrengst zorgt is tweedehands
kleding, die aan de algemene eisen
van de Vincentiusvereniging moet
voldoen: schoon, in goede staat en
aantrekkelijk geprijsd. Niet verwonder
lijk dat daaraan bijzondere aandacht
werd besteed tijdens 3 modeshows
door mannequins uit de eigen
Vincentius gelederen. En uitgerekend
bij deze gelegenheid werd de merk
naam Vincentius Vintage met het logo
in bijbehorende stijl geïntroduceerd.

Door de jaren heen is een speciale
band gegroeid met SintLucas,
Creative Community in Boxtel.
Leerlingen van deze opleiding hebben
regelmatig ontwerpen en middelen
voor de Vincentiusvereniging vervaar
digd in het teken van hun opleiding.
Tijdens het jubileum zijn een bijzonder
bord aan de zijkant van het gebouw en
een display met het nieuwe Vincentius
Vintage logo boven de ingang onthuld
door vrijwilligers van het eerste uur.
Verder kon een vrachtwagen met
ontwerp en belettering door SintLucas
leerlingen bewonderd worden.
Niet in de laatste plaats werd de
overkapping aan de zijkant van het
gebouw officieel in gebruik genomen.
Deze zal goederen en materiaal
beschermen tegen de elementen.
De overkapping is tot stand gekomen
dankzij een financiële steun van de
Rabobank.
Als klap op de vuurpijl ontving onze
voorzitter Toon van der Sloot een
cheque ter waarde van € 9.000,- van
de Boxtelse Lionsclub Dommel en Aa.
Deze gulle gift gaat aangewend
worden voor het kringloopcentrum,
onder andere voor uitbreiding van
de verwarming, een nieuwe boiler en
kledingrekken.
Arnold Krielen
Vincentiusvereniging Boxtel
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Pauselijke eer voorzitter G. Coumans
Vincentiusvereniging Beek
Op 5 oktober jl. mocht de heer Giel Coumans de zeldzaam pauselijke eer ontvangen in
de vorm van een onderscheiding “pro ecclesia et pontifice”. Als bouwkundige werd hij
in 1977 al lid van het kerkbestuur St.-Martinus in Beek en hij bleef dat tot 1989. Hij
begeleidde de restauratie van de kerk, dakwerken en gevels, alsook van het interieur.
Hij heeft onlangs afscheid genomen van de diocesane pastorale raad, waar hij sedert
2006 in zetelde namens de Vincentiusverenigingen. Hij is een daadwerkelijk vrijwilliger
op velerlei terrein: de distributie van parochieblaadjes, het bijwonen van oecumenische
vieringen en lezingen, vrijwilliger in de liturgie. Hij zet zich in om ons geloof uit te
dragen, niet alleen met woorden, maar juist in daden.
Hij kan zonder meer onze grootste bedelaar genoemd worden omdat hij aanzienlijke
bedragen bijeen haalde voor de restauratie van de carillontoren, de restauratie van het
hoofdaltaar, het orgel, de kroonluchters en tenslotte de glas-in-loodramen. Dit kon hij
dankzij zijn vele aimabele en professionele contacten in de bedrijvenwereld van de
Beekse regio. Vanaf 2007 is hij de voortvarende voorzitter van de Vincentiusvereniging
in Beek, die de kerkelijke geest aanvoelt en op tactische wijze inbrengt in de concrete
zorg voor armen in onze parochie.
Vanaf 2009 tot nu was hij ook lid van het dekenaal beraad Schinnen. Giel Coumans is
niet alleen op kerkelijk, maar ook op vele maatschappelijke terreinen actief. Hij zat o.a.
tien jaar in het bestuur van het comité voor de herdenking van oorlogsslachtoffers in
Beek en tal van andere verenigingen.
Wetend dat hij niet werkt voor een aardse beloning, heeft onze paus gemeend hem
toch deze hoge waardering te moeten geven.
Vincentiusvereniging Beek

19e Boekenbeurs Vincentius Roermond
Meer Boeken, meer Bezoekers, meer Baten
Misschien lag het aan het gunstige weer of aan de publiciteit in de lokale media,
maar waarschijnlijk vooral aan het zeer gevarieerde en uitgebreide aanbod, dat
deze 19e boekenbeurs ruim 15% meer omzet genereerde dan voorafgaande jaar.
Al ruim voor openingstijd stonden weer honderden belangstellenden voor de deur
om, zodra de deuren opengingen, op een bijna Primark-achtige wijze naar binnen te
stormen. En daar troffen ze 10-duizenden boeken, platen, dvd’s en Cd’s aan in vele
categorieën. Met name de rubrieken Speciaal, Limburgensia, Romans en Kinderen/
Jeugd mochten zich in een grote belangstelling verheugen.
De mooie netto opbrengst van meer dan € 10.000,- zal volledig ten goede komen
aan de ontwikkeling van kansarme en minder kansrijke kinderen en jeugd in de
regio, in Nederland en daarbuiten. Voorbeelden zijn scouting, Stichting Vrienden
van Leergeld, Kindervakantiewerk, projecten in Roemenië, Lombok, KiKa, Afrika,
lesmateriaal voor scholen in de regio.
Ook dit jaar werd het inrichten en uitvoeren van de beurs weer mede mogelijk
gemaakt door Gilde Opleidingen, de stichting Lombok Care en scouting René
Höppener. En uiteraard door de vrijwilligers van de Stichting Boekenbeurs
Vincentius Roermond en van de Vincentiusvereniging Roermond.
Hoewel het lezen van boeken niet meer als vanzelfsprekend lijkt, wijst de grote
belangstelling gelukkig in een positievere richting. Gesterkt door dit succes gaan de
vrijwilligers aan de slag om van de 20ste editie in 2015 weer een succes te maken.
Stichting Boekenbeurs Vincentius Roermond is een afdeling van de
Vincentiusvereniging Roermond. Voor meer informatie www.vincentiusroermond.nl.
John Nizet
Stichting Boekenbeurs Vincentius Roermond

9

Activiteiten lokale Vincentiusverenigingen
10 & 11 januari 2014
Vincentiusvereniging Geleen
Boekenbeurs- en kledingbeurs
Naast gebruikte boeken en kleding speciaal aandacht
voor verkoop carnavalskleding.
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Zondag 10.00 - 16.00 uur
Vincentiushuis Geleen, Potterstraat 2A, Geleen
Voor meer info zie www.vincentiusgeleen.nl
9 - 11 januari 2014
Vincentiusvereniging Venlo
Boeken- en Platenbeurs
Vrijdag 18.00 – 21.30 uur
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur
Zondag 11.00 - 16.00 uur
Blariacumcollege, Drie Decembersingel 40, Venlo-Blerick
Voor meer info zie www.boekensteunenmensen.nl
23 - 25 januari 2014
Vincentiusvereniging Glanerbrug
Boekenbeurs
Vrijdag 18.00 - 22.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zondag 10.00 - 17.00 uur
Dorpshuis, Kerkstraat 20, Glanerbrug
Voor meer info zie www.boekenbeursglanerbrug.nl
30, 31 januari & 1 februari
Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch
Boekenbeurs
Vrijdag 19.00 - 22.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Zondag 10.00 - 16.00 uur
Brabanthallen, Diezekade 2, Den Bosch
Voor meer info zie www.vincentiusdenbosch.nl

Kort nieuws
Sluiting secretariaat rond de feestdagen
Op vrijdag 2 januari 2015 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 2015.

Redactie
Kirsten den Dulk
Marijke Grozema
Marsja Broeksteeg
Vincentiusvereniging Nederland
Geestbrugweg 128
2281 CS Rijswijk
T 070 - 380 00 11
E secretariaat@vincentiusvereniging.nl
www.vincentiusvereniging.nl
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