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Bestuur:
Op 1 januari 2012 bestond de stuurgroep uit 4 leden: Fia Luiten, secretaris, Joke Wubben,
penningmeester; de leden: Ank Zwinkels en Nico van Adrichem. Ank Zwinkels is afgevaardigde in
de werkgroep gemeenschapsopbouw. Vanuit de winkel is meestal een afgevaardigde aanwezig: Jan
Middendorp en/of Jeanne Barendse. In november heeft Nico van Adrichem zijn functie
neergelegd.
Het bestuur kwam 3x officieel in vergadering bijeen. Tussentijds was er regelmatig overleg
tussen de werkgroepleden en e-mail contact. Elke vergadering werd geopend met een korte
bezinning.
Naast de stuurgroep bestaan de volgende subgroepen:
 de kledingactiegroep o.l.v. van Hans Damen organiseert 2 x per jaar een grote
kledinginzameling i.s.w. met parochies van Poeldijk, Monster en Kwintsheul
 de missiewinkelgroep, is elke woensdag en zaterdag in de missiewinkel bezig met
sorteren en verkoop van 2e hands artikelen waarvan de opbrengst bestemd is voor de
missionarissen.
 de redactiegroep: verzorgt het Westland MOV Nieuwsblad 3x per jaar.
 de naaimachinegroep:verzorgt de verzending van naaimachines (en kleding) naar zuster
de Koning in Tanzania. In 2011 is de laatste grote zending machines verstuurd. De kosten
waren dermate hoog dat, in overleg met de zuster, geen machines meer gestuurd worden.
De MOV gaat wel financieel bijdragen in de aanschaf van nieuwe machines in Tanzania.
Dit scheelt heel veel werk, voor MOV en voor de zuster die daar alles uit moet pakken,
nakijken, reparaties uitvoeren enz.
Parochie: In 2011 gingen de Westlandse parochies samen. Met 11 parochies werd
de parochiefederatie SINT FRANCISCUS tussen duin en tuin gevormd. Een federatie waar de
eigen identiteit van iedere parochie behouden blijft, en waar gemeenschapsvorming en de kracht
van onderlinge samenwerking optimaal worden benut.
Eind november 2011 kreeg de MOV via het Parochiebestuur (PB) van het Bisdom een concept
reglement. Dat is besproken, maar niet ondertekend omdat men het met bepaalde regels niet
eens was. In 2012 zijn er, na nieuw overleg aanpassingen gedaan, en dit gewijzigde concept is
geaccepteerd en getekend door MOV, naar het parochiebestuur teruggestuurd .
Missionarissen en hun projecten:
Eind 2012 jaar ondersteunde de MOV via de projectformulieren financieel de volgende 20
projecten van missionarissen: pater Gerard Blesgraaf in Benin; Broeder Urbanus, de paters
Gabriel Hofstede, Wim Warmenhoven, Aad Zwinkels, Hugo van Steekelenburg; pater Henk
Groenewegen en pater Ab van Leeuwen in de Filippijnen; pater Cor Lemmers in Chili, Jaqueline
Kouwenhoven in Malawi; zuster de Koning in Tanzania; zuster Jeannette van Paassen, pater Johan
Verbeek, pater Jan van Paassen en pater Nico van Steekelenburg in Indonesië; zuster Raymunda
van Velzen in Malawi;
broeder Bram Wissenburg in Afrika; Pater Joop Valentin en Wies Dorgé in Ghana. Voor het
project van de overleden pater van de Zanden is € 2000,-- gereserveerd omdat het project dat
werd aangevraagd niet geaccepteerd is. Zijn stichting heeft de kans gekregen een ander project
in te dienen, dat is tot op heden niet gebeurd. Broeder van de Drift heeft vorig jaar al
aangegeven dat hij geen bijdrage wilde hebben.
Er werd dit jaar aan projectgeld € 55.000 overgemaakt. Tussendoor zijn er ook enkele giften
uitgedeeld waarvoor onze hulp werd gevraagd.
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Vakantie/ziekteverlof/terugkeer voorgoed naar Nederland:
In 2012 kwamen voorgoed naar Nederland: Pater Gerard Zwaard (Indonesië) Hij verblijft in het
SCJ Klooster in Den Haag en Pater Geert Groenewegen (Algerije) Hij verblijft in het klooster te
Dongen.
Op vakantie: Pater Cor Lemmers (Chili) en pater Hugo van Steekelenburg en pater Wim
Warmenhoven, Brazilie. Pater Blesgraaf (Benin) en zuster de Koning (Tanzania) kregen allebei een
nieuwe heup en zijn gezond teruggekeerd naar hun standplaatsen. In oktober was pater Hugo
nogmaals hier voor een priesterwijding. Allen ontvingen “koffiegeld”.
Omdat zij allen op verschillende data aanwezig waren, kon er helaas geen
missionarissenbijeenkomst worden gerealiseerd.
Op 28 september is zuster Wilhelmina van Schie( 1918) overleden in woonzorgcentrum
Molenweide te Boxtel. Zij was 32 jaar werkzaam in Tanzania en sinds 1994 terug in Nederland.
Dinie Zandvliet, Jan Middendorp en An Wooning waren namens de MOV bij de uitvaart aanwezig.
Ook voor Dinie Zandvliet was het een moeilijk jaar. Zij moest, na vele maanden van zorg, afscheid
nemen van haar man Joop. Na verloop van tijd heeft ze haar werk in de missiewinkel weer
gedeeltelijk opgepakt!
Financiën:
De inkomsten van de MOV bestaan voor een groot deel uit opbrengsten van de missiewinkel .
Verder zijn er inkomsten uit de kledinginzamelingen, speciale acties. De bijdrage van de parochie
is komen te vervallen. Voor meer informatie is er het financieel jaarverslag van de
penningmeester.
Missiewinkel:
Onze mooie verkooplocatie is gevestigd in een hal op de Grote Waard 11 . Ondanks de enorme
toename van kringloopwinkels, draait onze winkel nog steeds zeer goed.
Elke zaterdag is de winkel geopend van 09.30 tot 13.00 uur voor de verkoop. Het winkelteam
bestond in 2012 uit: Dinie Zandvliet, Mien Botman, An en André Wooning, Jan Middendorp,
Matthieu Beelen, Geert van Veen, Hannie Stoorvogel, Jeanne en Niek Barendse en Clazien
Ammerlaan. Invalkracht: Theo v.d. Spek. Op woensdagmorgen is de winkel open om spullen in te
leveren en om de goederen die zaterdags gebracht worden, in en op te ruimen. Siem van
Bergenhenegouwen (klussenteam parochie) verleent regelmatig hand en spandiensten.
Contacten:
 De MOV had contact met de missionarissen via brieven, e-mails en het Westlands MOV
Nieuwsblad, dat 3x per jaar uitgegeven wordt. De reacties vanuit de missie zijn heel positief.
Typewerk en lay-out worden verzorgd door Francine Scholtes. Jeanne Barendse is de
Honselersdijkse correspondent die behalve het Honselersdijkse nieuws ook andere
wetenswaardigheden verzamelt en Fia Luiten verzorgt het MOV- en parochienieuws. De
overige redactieleden komen uit de diverse parochies van waaruit de missionarissen
afkomstig zijn.
 Verder onderhield de MOV contacten met de parochie o.a.: stuurgroep liturgie, stuurgroep
Gemeenschapsopbouw en basisschool het Startblok.
 Buiten de parochie werd contact onderhouden met het Bisdom en de organisaties:
Vastenaktie, Adventactie, Missio, Memisa, Miva.
 De secretaris is lid van de regionale MOV en bezoekt met Nico van Adrichem de
vergaderingen in Poeldijk. Nico heeft in november ook hier zijn ontslag aangeboden.




Public Relations:
Aan de website www.movwestland wordt nog steeds gewerkt. Joke Wubben en Fia Luiten
beheren de site. Er wordt gewerkt aan de opbouw van een nieuwe site.
In het parochieblad “Over eigen Kerk” werd regelmatig gepubliceerd over het wel en wee van
onze MOV, de missiewinkel, de contacten met de missionarissen en de diverse acties die dit
jaar hebben plaatsgevonden. Via de WOS, de plaatselijke pers en via posters werden de
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diverse acties aangekondigd. (zie activiteitenlijst) Ook is de MOV informatie verschenen op
de website van de federatie.

Activiteiten in 2012








De Vastenaktie, voornamelijk voorbereid en uitgevoerd door de Regionale werkgroep (voor
H’dijk met afgevaardigden Fia Luiten en Nico van Adrichem) richtte zich dit jaar op een
project in Brazilië, waarbij jongeren de kans geboden werd om een opleiding te volgen in de
agrarische sector. Alle Westlandse parochies inclusief Sion en Delft hebben zich voor dit
project ingezet. De Vastenactie maaltijd was op 16 maart in de KOM-In en werd goed
bezocht. Nico van Adrichem heeft op deze avond het project toegelicht. Het streefbedrag
was € 23000,- Er is ca € 31000,-- opgehaald waardoor er aan meer studenten ondersteuning
kon worden gegeven. Ook de kinderen van basisschool het Startblok hebben weer mee
gespaard.
Vredesweek: Fia Luiten heeft i.s.m. de regionale MOV op zondag 23 september een
vredeswandeling georganiseerd in natuurgebied De Wollebrand in Honselersdijk. Er werd
gewandeld, gediscussieerd, gezongen en gebeden waarbij Pastor Ronald Dits voorging in het
gebed. Aan het einde van de bijeenkomst werden er duiven gelost. Er is veel reclame voor
gemaakt via krantenberichten, kerkbladen WOS en scholen. Er waren 31 personen. Niet veel,
maar wel een goed eerste begin van misschien een traditie?
Open monumentendag 8 september: tijdens de monumentendag heeft de parochie van
Poeldijk in de Bartholomeuskerk een tentoonstelling ingericht over 150 jaar missie. Enkele
MOV leden hebben deze succesvolle tentoonstelling bezocht. Onze missionarissen Koos
Janssen en Joop Valentin waren ook aanwezig
Adventactie: ook deze is voorbereid en uitgevoerd door de regionale MOV (de themaviering
door de plaatselijke liturgiegroepen) richtte zich op een project in Kameroen. De Lierse
Baukje Heemskerk heeft hier een jaar gewerkt en vroeg om hulp voor klaslokalen in Bangolan,
Kameroen. De enorme regenval had er voor gezorgd dat de lokalen waren ingestort. Vele
parochies hebben dit project ondersteund en haalden met elkaar het streefbedrag van €
22.000,-- op. Ook dit jaar zijn er weer Adventkaarsen verkocht. Secretaris Fia Luiten heeft
dit verzorgd. De meeropbrengst is naar Solidaridad gestort.



Kledingacties zijn gehouden op 14 april en 8 oktober . Totale kledingopbrengst van de 4
gezamenlijke parochies was 26140 kg waarvan Honselersdijk 11280kg inbracht. Mede door
het feit dat de mensen de kleding het hele jaar door in de missiewinkel kunnen brengen,
waarna het opgeslagen wordt bij Frans Vijverberg, konden we veel kilo’s omruilen voor geld
voor onze missionarissen. De prijs bedroeg € 0,35 per kilo



Stichting Bukumbi: In Arnhem bestaat al jarenlang de Stichting Bukumbi. Deze stichting
ondersteunt het werk van zuster Anna Brigitta. Men had gehoord dat wij er geweest zijn om
huisjes op te knappen en leden van de stichting hebben contact met ons gezocht. Men was
zeer onder de indruk over de PowerPoint presentatie en kregen hierdoor ook een duidelijke
beeld van de vele werkzaamheden van zuster de Koning.



Bijzondere actie: dit jaar is secretaris Fia op uitnodiging van Pater Jan van Paassen getuige
geweest van zijn 60 jaar priesterjubileum. Dit werd gevierd in zijn standplaats Lotta Pineleng
in Sulawesi. Het was een indrukwekkend feest en het was duidelijk dat pater Jan daar
letterlijk en figuurlijk op handen werd gedragen. Na dit bezoek, waarbij ook zijn zus, zuster
Jeanette aanwezig was (en andere familieleden) ging de reis naar Sumatra voor een
hernieuwde kennismaking met de mensen van Harapan Jaya. Behalve een paar mooie
vakantiedagen werd er ook weer hard gewerkt door de Nederlandse artsen die kwamen
opereren.
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Lezingen: Op 13 april heeft secretaris , tijdens de ontmoetingsochtend van KBO/POW in
Honselersdijk de PowerPoint presentatie over het bezoek aan het revalidatiecentrum
Harapan Jaya laten zien. En volle zaal met een zeer geïnteresseerd publiek.



Kerstmarkt: Op zondag 9 december werd de Kerstmarkt gehouden in de KOM-IN.
An Wooning heeft al vele jaren de regie over deze markt en mede door een groot aantal
vrijwilligers is het weer een groot succes geworden.
Het project voor deze markt was dit keer voor de Stichting “Race voor een wees” in
Indonesië. De Maasdijker Maurice van de Berg is getrouwd met een Indonesische vrouw die
opgegroeid is in een weeshuis. Dit tehuis was aan vernieuwing toe en daarvoor is de stichting
opgezet. Zoals alle jaren, was ook deze markt weer een enorm succes en werd er weer heel
veel voor weinig verkocht. De uiteindelijke opbrengst bedroeg € 3050,--

Plannen 2013:
 In 2013 bestaat de MOV 45 jaar. We willen hier zeker aandacht aan besteden.
 Op 13 januari viert pater Koos Janssen zijn 50 jaar priesterjubileum in de Bartholomeuskerk
in Poeldijk.
 De afgelopen jaren is gebleken dat de contacten met de missionarissen, de (soms extra)
acties voor hen, het winkelwerk en de kledinginzamelingen, het meest voldoening geven en
daar zal dan ook de nadruk op blijven liggen.
 Er zal aandacht zijn voor de missionarissen die dit jaar op vakantie komen. Voor zover bekend
zijn dat: Pater Hofstede, Jacqueline Kouwenhoven, Pater Nico van Steekelenburg, Pater
Warmenhoven die zijn 50 jaar jubileum in Nederland hoopt te vieren.
 I.s.w. met de regionale MOV gaan we weer een keer aan de slag voor Vastenaktie. Deze keer
volgen we de landelijke Aktie voor Honduras. De vastenmaaltijd is op vrijdag 15 maart.
Secretaris benadert ook nu weer het Startblok voor deelname aan de Vastenaktie
 In 2013 zullen we echter ook aandacht blijven schenken aan een stuk bewustwording en
daarvoor Vastenaktie, Adventsactie, Missio en Vredesweek blijven steunen.
 2x kledingactie op 6 april en 5 oktober en er zijn besprekingen met de parochie van
’s Gravenzande die hier ook aan mee wil gaan doen.
 In oktober wordt de PowerPoint presentatie gegeven over het werk van zuster Jeanette van
Paassen in Sumatra bij het Katholiek Vrouwengilde.
 Binnen de groep zal extra aandacht worden gevraagd voor de deurcollectes die in de parochie
gehouden worden. Bedoeling is dat er dan collectanten vis de MOV aanwezig zijn. Dit betreft
de Vastenaktie:13-21 maart; Miva 24-25 augustus;Adventactie 1-22 december
 De eerste vergadering is op woensdagavond 20 februari. Hier zullen de jaarstukken
besproken worden waarbij ook vertegenwoordiger van de parochie, Johann Zwinkels zal
worden uitgenodigd.
 Er wordt een nieuw lid gezocht voor die de plaats van Nico van Adrichem in wil nemen.

Honselersdijk januari 2013. Fia Luiten
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