Uw gift heeft
veel mogelijk
gemaakt Het resultaat

Opbrengsten uit fondsenwerving

€198.165,-

van MISSIO in 2016

Opbrengsten uit collectes

€494.709,Opbrengsten uit donaties en giften

€938.376,Opbrengsten uit nalatenschappen

€1.631.241,Totaal aan inkomsten uit eigen fondsenwerving

WERELDMISSIEMAAND FILIPPIJNEN:

€162.669,- €29.788
Collecte missiezondag

€90.662,-

Collecte wereldmissiedag van de kinderen

Donateurs via Missio Berichten

Percentage kosten ten opzichte
baten eigen fondsenwerving

Totale opbrengst wereldmissiemaand

4.534

Unieke bezoekers www.missio.nl

2016

11.365
Geregistreerde donateurs

26.352

Unieke bezoekers www.missiokids.nl

± 2000
Geadresseerden digitale nieuwsbrief

Percentage besteed aan doelstelling

7,5%

€283.119,Website & digitale nieuwsbrief

91%

2.324
Abonnees Kerk Wereldwijd

In 130 landen
zijn de Pauselijke Missiewerken (waar Missio deel van uitmaakt) actief

Bijdrage van MISSIO Nederland aan de
Pauselijke Missiewerken te Rome

€574.773,Geloofsverbreiding

€387.534,St. Petrus Apostelwerk

€125.921,Kinderfonds

Dames en Heren,
Op de eerste plaats wil ik alle donateurs en sympathisanten heel hartelijk danken voor hun steun en betrokkenheid bij
MISSIO Pauselijke Missiewerken in het afgelopen jaar. In deze beknopte samenvatting van het jaarverslag over 2016 kunt
u lezen wat MISSIO dankzij u heeft kunnen doen.

Getuigen van

barmhartigheid

Uw gift
heeft veel
mogelijk
gemaakt

Filippijnen

Door financiële steun helpt MISSIO de Kerk in de derde wereld op te bouwen en verder te ontwikkelen. Vanuit een solide
basis kan de Kerk daar ter plaatse zelf de nood lenigen. Het is werk van de lange adem. Het gaat om investeren in de
mensen die de geloofsgemeenschappen vormen en kunnen dragen. Zo ondersteunt MISSIO onder meer de opleiding van
het kerkelijk kader, zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers.
MISSIO Pauselijke Missiewerken blijft uw gebed en uw financiële steun nodig hebben in de toekomst. Alleen met uw hulp
kunnen we bouwen aan onze wereldkerk, dichtbij en ver weg. Mogen onze medegelovigen in Afrika en Azië op u blijven
rekenen?
Met vriendelijke groet,
namens het MISSIO-team,

jaarbeeld 2016

Eduard Kimman S.J., Nationaal Directeur

ds

Missio is het solidariteitsfon
van katholieken wereldwijd

Rekeningnummer
NL65 INGB 0000 0015 66

www.missio.nl

Opbrengsten Fondsenwerving

Besteding van de gelden

MISSIO ontvangt inkomsten uit: collectes, donaties en giften, nalatenschappen
MISSIO werkt met een klein team van in totaal 2,2 fte en een
nationaal directeur die geen salaris ontvangt. Daardoor zijn
onze bureaukosten erg laag. Dat betekent concreet dat van
elke gedoneerde euro 91% besteed wordt aan de doelstelling
van MISSIO. Ook de kosten van de eigen fondsenwerving ten
opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving zijn laag,
slechts 7,5%.

In 2016 heeft MISSIO in totaal € 1.631.241 aan inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen. Ten opzichte van het jaar
daarvoor is dat een stijging van € 464.035. Deze stijging betrof de collectes en de nalatenschappen. De donaties en giften
zijn gedaald.
De inkomsten uit de collectes bestaan uit de wereldkerkbijdrage die door de zelatrices persoonlijk bij de mensen wordt
opgehaald en de kerkcollecte op Missiezondag en op Wereldmissiedag van de Kinderen. Opbrengst van de collectes:
€ 198.165.

In 2016 heeft MISSIO bijgedragen aan ondersteuning van
seminaries en opleidingen van novicen in onder andere India,
Indonesië, Sri Lanka, Pakistan en Ivoorkust. Verder is er
subsidie verstrekt aan bisdommen in Pakistan, onder meer
voor het bouwen van kerken, kapellen en parochiecentra.
Tevens heeft MISSIO diverse projecten ten behoeve van
kinderen in Pakistan, Zuid-Afrika, Oeganda en Venezuela
ondersteund.

De opbrengst van de donaties en giften bedroeg in totaal: € 494.709. Vijf maal per jaar voert MISSIO een gerichte actie
naar haar donateurs toe waarin ze vraagt om financiële bijdragen voor haar werk. In de donateurskrant MISSIO Berichten, die
naar alle donateurs verstuurd wordt, wordt beschreven waarvoor de benodigde gelden bestemd zijn. Een speciale vorm van
donaties zijn de studiebijdragen voor een priesterstudent in Afrika en Azië. Deze groep donateurs, sponsors geheten, steunt
een priesterstudent tijdens zijn vierjarige theologiestudie tot aan zijn wijding.
Uit nalatenschappen ontving MISSIO € 938.367.
Het donateursbestand van MISSIO neemt af. In 2016 hebben 433 mensen hun donateurschap beëindigd. In 2016 had
MISSIO in totaal 11.365 geregistreerde donateurs.

MISSIO ontvangt geregeld verzoeken voor financiële
ondersteuning. Vanwege de internationale samenwerking kan
MISSIO slechts incidenteel op deze verzoeken ingaan. In 2016
waren dat onder andere een project voor onderwijs aan
kinderen in een vluchtelingenkamp in Juba, Zuid-Soedan
(€ 8.000) en een project voor mobiel onderwijs voor kinderen
in Phnom Penh, Cambodja (€ 3.000).
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Wereldkerk

Dat missionarissen nog steeds naar de uiteinden
der aarde gaan om het geloof in Jezus Christus
met woorden en daden te verkondigen, laat
de katholieke geloofsgemeenschap in het ver
afgelegen Mongolië zien.
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Zo’n 20 jaar geleden arriveerde (inmiddels bisschop)
Wenceslao Padilla, een missiepriester van de congregatie van het
Onbevlekte Hart van Maria (C.I.C.M.), samen met twee andere
priesters van de congregatie in Mongolië om er een christelijke
geloofsgemeenschap te stichten. Bisschop Padilla herinnert zich
die beginjaren nog goed. Het land was net bevrijd van de invloed
van de voormalige Sovjet-Unie en worstelde met veel problemen:
alcoholisme, huiselijk geweld, minimale sociale voorzieningen en
extreme armoede. Om contact te krijgen met de mensen moest
bisschop Padilla eerst hun cultuur leren
kennen en de traditionele geloofsovertuigingen (sjamanisme).
Het allerbelangrijkste was het leren van de taal, vooral omdat
de bijbel nog niet in het Mongools vertaald was.

Wereldmissiemaand
(oktober) heeft dit
thema: Getuigen
van barmhartigheid. jaar als
haar blik op de Filippijnen.
Missio richt
Natuurrampen, armoede
en arbeidsmigratie
zijn slechts enkele
van de
problemen in dit
land.

Het verhaal van Gantulga
In Arvaiheer, 440 km van Ulaanbaatar verwijderd,
maken Gantulga en zijn gezin deel uit van de
plaatselijke katholieke gemeenschap. Het gezin
kwam voor het eerst met het christendom in contact
toen zij naar deze stad verhuisden nadat ze hun hele
veestapel hadden verloren als gevolg van het extreme
weer. Zij hadden het geluk dat ze een nieuwe ger
kregen van de kerk om in te wonen.

Getuigen van barmhartighei
d
Missio/Pauselijke
Missiewerken steunt
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met Missio Aken,
diverse projecten
van religieuzen in
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de
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zij zijn getuigen van
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het werk van
n in de Filippijnen
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debijdrage
zusters DMI, de congregatie
0000 0015 66 Missio
van de
Wereldmissiemaand
Daughters of Mary Immaculate
te Den Haag.
(Dochters
van Maria Immaculata). Het
is een Indiase
congregatie van lekenzusters
die in 1984 is opgericht. Zij
werken op
het gebied van evangelisatie,
educatie
en sociaal-economische ontwikkeling
van
de allerarmsten. De zusters
van DMI
doen missionair werk in India,

Filippijnen
Getuigen van
barmhartigheid

Maar Gantulga zonk steeds verder weg in een diep
dal van alcoholisme en geweld. Zijn vrouw Uurtsaikh
en de kinderen leden hier erg onder. Uurtsaikh
besloot een cursus handvaardigheid te volgen die
aangeboden werd door de kerk. Dat betekende in
feite een keerpunt in het gezinsleven. Heel langzaam
veranderde het leven voor het gezin ten goede. Ook
Gantulga waagde de stap naar de parochie en is nu
een van de lekenleiders in de geloofsgemeenschap.

Financiële steun blijft nodig
Sinds de begintijd toen de katholieke geloofsgemeenschap slechts bestond uit de drie
missionarissen zelf, is de Kerk in Mongolië
gegroeid en nu zijn er zes geloofsgemeenschappen
in het uitgestrekte land. Financieel
kan de katholieke Kerk nog niet
op eigen benen staan en krijgt
daarom steun van Missio/
De geloofsgemee
nschap in
Pauselijke Missiewerken.
Ulaanbaatar

Bron van hoop voor kinderen
Ondanks maatregelen van
de regering in Tanzania, zoals
schoolplicht voor kinderen
van 7 tot 13 jaar en het afschaffen
van de schoolcontributie voor
de basisschool, zijn er nog
steeds miljoenen kinderen
die niet naar school gaan of
voortijdig de basisschool verlaten.
De redenen daarvoor
zijn meestal armoede in het
gezin en huiselijk geweld. Deze
kinderen komen op straat
terecht of doen zwaar werk
onder
gevaarlijke omstandigheden.

Tanzania

Bron van hoop

Special Wereldmissiem
aand

en

>>
Vanwege het jonge bestaan van de katholieke Kerk
in Mongolië zijn er nog geen eigen priesters of
religieuzen. Gelukkig zijn er lokale catechisten. De
catechisten helpen de Mongoliërs om het katholieke
geloof te leren kennen op een manier die relevant en
betekenisvol is voor hun eigen cultuur. Zo wordt langzaamaan een geloofsgemeenschap opgebouwd door
en voor de mensen zelf. De kathedraal in de hoofdstad Ulaanbaatar heeft bijvoorbeeld de vorm van een
traditionele Mongoolse ger, een ronde tent. Deze kerk
is een comfortabele plaats om te bidden en te vieren
omdat het eenheid, gemeenschap en harmonie tot
uitdrukking brengt.

Zuster Viji kan enthousiast
vertellen over het missionaire
werk
dat zij en haar medezusters
al jaren doen ten dienste van
met
name vrouwen en kinderen
in enkele Afrikaanse landen.
Tijdens
haar bezoek aan het bureau
van Missio vorig jaar vertelde
ze
over het programma ‘Bron
van hoop’ in Tanzania.

Zelf missionair zijn
De Filippijnen hebben
100 miljoen inwoners.
van hen noemen
Ongeveer 80-85%
zich katholiek. De
Nationaal Directeur
Pauselijke Missiewerken
van de
in de Filippijnen is
fr. Socrates Mesiona.
Hij zegt: “Wij zijn
naast Oost-Timor
het enige land in
katholieke meerderheid.
Azië met een
Het is voor ons heel
zelf missionair te
belangrijk
zijn en ons christelijk
geloof te delen
met onze Aziatische
buren.”

>>

Gantulga, Uurtsaikh
hun twee kinderen

Brugschool
in Kibamba

Wereldmissiemaand

Het begin

Leken hebben cruciale rol

2016

Mongolië

De jongste
katholieke Kerk
ter wereld
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Latijns-Amerika en Afrika.
In Tanzania werkt een team
van ongeveer
30 Indiase zusters. Zij richten
zich met
name op vrouwen en kinderen.
De zusters
zorgen voor opvang en onderwijs.
Zij
bieden rehabilitatieprogramma
’s aan voor
slachtoffers van vrouwen- en
kinderhandel.
300 kinderen in Kibamba
Het overbruggingsprogramm
a is zeer
succesvol. Ook omdat het
wordt uitgevoerd
met de plaatselijke dorpsgemeenschappen
.
Die zorgen dan ook na dat
ene jaar voor
verdere begeleiding van de
kinderen.
De zusters hebben nu een
groep van
300 kinderen op het oog in
het district
Kibamba dat hoort bij Dar
Es Salaam.
Het ‘Bron van hoop’-programma
is vooral
gericht op het tegengaan en
voorkomen
van kinderarbeid. Voor deze
groep van

GEEF VOOR DE
KERK IN MONGOLIË

300 kinderen vraagt zuster
Viji uw steun.
Met uw bijdrage worden schoolmaterialen
aangeschaft en krijgen de
kinderen
professionele begeleiding
bij het
verwerken van hun trauma’s
en het
werken aan hun zelfvertrouwen.
Helpt u mee?
De zusters hebben onze steun
nodig bij
het mooie werk dat zij vanuit
hun diepe
roeping doen. Helpt u hen
mee om deze
groep van 300 kinderen
in Tanzania weer op de goede
weg te helpen?
Alvast onze hartelijke dank,
ook namens zuster Viji
en haar medezusters.

Geef aan MISSIO

Nodig € 8.000

voor hun kerk

Leven op drie wiele

n

‘s Nachts rolt Guillermas
Vitmy haar
fietsriksja op de
stoep en richt in
het
zijspan een bed in
voor haar en haar
driejarige zoon Danielo.
Een
overnachtingsmogelijkheid andere
hebben de
twee niet. Overdag
rijdt de 41-jarige
vrouw
met de pedicab,
zo heten de fietsriksja’s
in Manila. Haar man
werkt in de bouw
en
sinds 2009 is het
gezin dakloos.

“Het huis geeft niet
alleen tijdelijk een
veilig
onderdak”, zegt
zuster Cecille. “Het
helpt
de gezinnen ook
bij vervolgopleidin
gen en
beroepscursussen.
Zo kunnen
daarna in hun levensonderho de mensen
ud voorzien
en een menswaardige
woonplek vinden.”
Ook Guillermas Vitmy
bezoekt het centrum
en heeft daardoor
weer hoop gekregen:
“Het is mijn droom
dat ons gezin zich
uit
de armoede bevrijdt.”

Als ze een goede
dag heeft, verdient
Guillermas met de
pedicab 300 pesos
(5,70 euro). Maar
de riksja is niet van
haarzelf. Elke dag
moet ze 150 pesos
huur betalen. Na
aftrek voor wat eten
blijft er bijna niets
over om te sparen.

Help mensen als
Guillermas
en steun het gezinscentrum Vitmy
Tuluyan.

Op onze websit
www.missio.n e
achtergrondi l vindt u
nformatie
over de Filippij
en materialen nen
de campagne voor
Missiezondag van
.

Gezinscentrum Tuluyan
In Manila zijn veel
dakloze gezinnen
zoals
dat van Guillermas.
Voor hen heeft zuster
Cecille Ido van de
Missiebenedictinessen
het gezinscentrum
‘Tuluyan’ opgericht.

Over leven
op het water

De stank van verrotting,
diep zwart
water, overal afval
tussen de loopplanken
waarover de bewoners
hun drijvende
barakken op de rivier
de Navotas bereiken.
Deze gebrekkige
behuizingen, in elkaar
getimmerd van planken
en plastic, zijn
vaak de enige onderkomens,
die de
mensen zich kunnen
permitteren, vertelt
pater Patricio Hiwatig.
opleidingscentrum
voor vrouwen en
Hij is pastoor in
een
Navotas, een van
regelmatig voedselaanbod
de grootste slums
voor kinderen.
in
Manila. Hier leven
“Hoewel de mensen
100.000 mensen
hier zeer arm zijn,
dicht
op elkaar gepakt.
kunnen ze net overleven.
Het ruimtegebrek,
Ze werken hard,
geen
sanitaire voorzieningen
ook al worden hun
weinig mogelijkheden
– dat alles nemen
de mensen op de
geboden. En ze hebben
koop toe, zolang
hun geloof,
ze maar
een betaalde baan
daardoor kunnen
vinden, vertelt hij.
ze overleven. Ze
vertrouwen op God,
dat God hun kinderen,
Vertrouwen op God
hun familie zal helpen”,
aldus
Al meer dan tien
pater Patricio Hiwatig.
jaar bekommert
pater
Patricio Hiwatig zich
om de mensen in
zijn
parochie, in de zielzorg,
Helpt u mee het
werk van pater Patricio
maar ook met een
Hiwatig in de slums
te ondersteunen
?

Bestuur, Nation
aal
en medewerkers Directeur
Pauselijke Missie van MISSIO/
werken wensen
u een Zalig Kerstm
Gezegend 2017 is en een

Wereldmissiemaand 2016: Getuigen van barmhartigheid Filippijnen
Met die titel besteedde MISSIO in de Wereldmissiemaand aandacht aan de katholieke kerk in de Filippijnen. Op de jaarlijkse
ontmoetingsdag in Utrecht vertelde Theo van Loon, oud-missionaris in de Filippijnen over het land waar veel armoede heerst en
dat keer op keer getroffen wordt door tyfoons. De Filippijnse Katholieke Gemeenschap van Rotterdam (FCCR) verzorgde zang en
dans onder leiding van Grace Cabactulan.

Solidariteitsfonds van de Wereldkerk

Er zijn diverse materialen verspreid voor Missiezondag 23 oktober en voor Wereldmissiedag van de kinderen op 2 oktober: een
poster, een informatiefolder, een kinderkrant, een spaarzakje voor de kinderen, een bladwijzer en suggesties voor de liturgie.

MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de rooms-katholieke Kerk, die in
meer dan 130 landen vertegenwoordigd zijn. Met de wereldwijde collecte op Missiezondag op de voorlaatste zondag van
oktober en met vele andere acties dragen katholieken over de hele wereld bij aan het missiewerk.

Opbrengst en besteding

Gezamenlijke beslissing over besteding
Eén keer per jaar is er in Rome een bijeenkomst van alle Nationaal Directeuren. Daar wordt gezamenlijk besloten hoe
de ingezamelde gelden verdeeld worden over de hulpaanvragen van de plaatselijke bisschoppen uit de hele wereld.
MISSIO ondersteunt langdurige projecten en investeert in de opleiding van mensen, de opbouw en het onderhoud van de
noodzakelijke infrastructuren van parochies en bisdommen
Bijdrage van MISSIO Nederland over 2016

€ 162.669,–
€ 29.788,–
€ 90.662,–

In totaal is de opbrengst:

€ 283.119,–

De opbrengst van de Wereldmissiemaand is licht gedaald
ten opzichte van het jaar daarvoor. Zowel de collecte van de
Wereldmissiedag van de Kinderen alsook de bijdragen van onze
donateurs via de Missio Berichten, zijn lager. De collecte van
Missiezondag daarentegen is flink gestegen.

€ 574.773,–
€ 387.534,–
€ 125.921,–

Geloofsverbreiding
St. Petrus Apostelwerk
Kinderfonds

Collecte Missiezondag:
Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen:
Donateurs via de Missio Berichten:

De totale afdracht via de Pauselijke Missiewerken te Rome aan de bisdommen en parochies in de derde wereld bedraagt
€ 1.088.228. Dit betekent een stijging van € 158.153 ten opzichte van 2015. De financiële bijdrage van MISSIO
Nederland is minder dan 1% van de wereldwijde bestedingen.

Een deel van de opbrengst is besteed aan het gezinscentrum
Tuluyan in Manila en het pastorale werk van pater Hiwatig in de
sloppenwijk Navotas in Manila. Ook is financiële steun gegeven
aan de Silsilah-beweging voor vrede en dialoog in Zamboanga op
het eiland Mindanao.
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SOEMBA

Eindelijk zelf
beslissen

De beide websites van MISSIO mogen zich verheugen in
een groot aantal bezoekers. De algemene website
(www.missio.nl) noteerde 5.945 zogeheten sessies van
4.534 gebruikers. Er is sprake van een piek in oktober.
Deze aantallen betekenen een kleine afname ten opzichte
van het jaar ervoor.
De website voor de kinderen (www.missiokids.nl) laat
hogere cijfers zien. Hier is sprake van 29.852 sessies van
26.352 gebruikers. Ten opzichte van het vorige jaar is hier
een duidelijke groei in het aantal gebruikers te zien
(resp. 26.166 sessies en 23.423 gebruikers).

Foto: KNA-Bild

In 2016 is Kerk Wereldwijd zes keer in print verschenen en daarnaast
drie keer als e-paper online. De nummers 1 (januari/februari), 5
(oktober/november) en 6 (november/december) waren in hun geheel
op de website van MISSIO te lezen.
ste
van de afsluiting
Op 8 december 2015, op de 50 verjaardag
Franciscus de
van het Tweede Vaticaans Concilie heeft paus
Tot de sluiting
Heilige Deur in de Sint Pieter Basiliek geopend.
van Christus
op 20 november van dit jaar, het Hoogfeest
en parochies
Koning van het Heelal, zijn er in de bisdommen
het Heilig Jaar
in ons land vele activiteiten in het kader van
van de Barmhartigheid:

HONGKONG

Voor het tijdschrift werkt MISSIO samen met de uitgever van het blad
Kontinente van MISSIO Aken. Het aantal abonnees bedraagt per
31 december 2.324. Dit verslagjaar hebben ongeveer 200 mensen hun
abonnement beëindigd. Het aantal nieuwe abonnees bedroeg 21.
De oplage van Kerk Wereldwijd in 2016 liep uiteen van 2.600 tot 5.100
exemplaren.
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Postbus 93140
2509 AC Den Haag
T 070 – 304 74 44
E missio@missio.nl
F 070 – 381 83 55
www.missio.nl
www.missiokids.nl
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Dit verslagjaar is Kerk Wereldwijd vier keer meegestuurd met het blad
Jezuïeten. Het doel hiervan is een bredere verspreiding en grotere
naamsbekendheid.

Contactgegevens
IBAN NL93 INGB 0000 0087 25

Het volledige jaarverslag 2016 en de volledige
jaarrekening 2016 zijn te vinden op onze website
www.missio.nl onder de knop ‘documenten’.
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school
af te maken. Met financiële
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De digitale nieuwsbrief van MISSIO wordt naar ongeveer
2.000 adressen verstuurd. In 2016 is de nieuwsbrief
8 keer verschenen, in januari, april, juni (2x), juli,
september (2x) en oktober.

Foto’s © H. Schwarzbach; Catholic Mission Australia;
Missio Nederland

Ontwerp: Beelenkamp Ontwerpers, Tilburg
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