Uw gift heeft
veel mogelijk
gemaakt

Opbrengsten uit fondsenwerving

Het resultaat

€155.411,-

van MISSIO in 2018

Opbrengsten uit kerkcollectes

€536.730,Opbrengsten uit donaties en giften

€540.794,Opbrengsten uit nalatenschappen

€ 1.232.935,Totaal aan inkomsten uit eigen fondsenwerving

WERELDMISSIEMAAND
ETHIOPIË:

€127.045,- €24.470,- €82.621,Kerkcollecte missiezondag

Kerkcollecte wereldmissiedag van de kinderen

Donateurs via Missio Berichten

€234.136,-

Bijdrage van MISSIO Nederland aan de
Pauselijke Missiewerken te Rome

Totale opbrengst wereldmissiemaand

€550.158,Geloofsverbreiding

89%
Website & digitale nieuwsbrief

4.679

Percentage besteed aan doelstelling

10,7%
Percentage kosten ten opzichte
baten eigen fondsenwerving

€215.398,St. Petrus Apostelwerk

€134.986,Kinderfonds

Unieke bezoekers www.missio.nl

32.920

2018

± 2000

9.509

Unieke bezoekers www.missiokids.nl

Geadresseerden digitale nieuwsbrief

Geregistreerde donateurs

2.037
Abonnees Kerk Wereldwijd

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

Beste lezers,

MISSIO
WER ELD
MISSIE
MAAND

God iseeonnstoevlucht
en een
sterkte

Graag wil ik alle donateurs en sympathisanten van harte danken voor hun steun en betrokkenheid bij MISSIO
Pauselijke Missiewerken in het afgelopen jaar. In deze beknopte samenvatting van het jaarverslag over 2018
kunt u lezen wat MISSIO dankzij u heeft kunnen doen.

OKTOBER 2018

Uw gift
heeft veel
mogelijk
gemaakt

Geef voor
Ethiopië

De fondsenwerving van Missio is voornamelijk ten behoeve van de missionering en van de opleiding van
catechisten, pastorale werkers, religieuzen, diakens en priesters. De fondsenwerving staat onder druk, onder
andere door secularisatie, verandering van communicatie en een gebrekkige aanpak door de kerkleiding van
seksueel misbruik. Hier zal een grote innovatie moeten plaatsvinden. Daarom is het MISSIO-team uitgebreid
met een fondsenwerver.
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 2018
www.missio.nl
nds
Missio is het solidariteitsfo
van katholieken wereldwijd

Rekeningnummer
NL65 INGB 0000 0015 66

Eduard Kimman S.J., Nationaal Directeur

Opbrengsten Fondsenwerving

Besteding van de gelden

MISSIO ontvangt inkomsten uit: kerkcollectes, donaties en giften, nalatenschappen
MISSIO werkt met een klein team van in totaal 2,4 fte en een
nationaal directeur die geen salaris ontvangt. Daardoor zijn
onze bureaukosten erg laag. Dat betekent concreet dat van
elke gedoneerde euro 89% 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 10,7%.

In 2018 heeft MISSIO in totaal € 1.232.935 aan inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen. Ten opzichte van
het jaar daarvoor is dat een stijging van € 391.108. Deze stijging komt met name door een hogere opbrengst van
nalatenschappen en giften.
De inkomsten uit de kerkcollectes 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: € 155.411.

In 2018 heeft MISSIO bijgedragen aan seminaries en
opleidingen van novicen in India, Indonesië, Sri Lanka, Zambia,
Kameroen, Ivoorkust, Centraal-Afrikaanse Republiek, Burkina
Faso en Bangladesh. Verder is er subsidie verstrekt aan
bisdommen in Burkina Faso en Kameroen onder meer voor het
bouwen van kerken, kapellen en parochiecentra. Het geld van
het kinderfonds is besteed aan diverse projecten in Burkina
Faso, Kameroen en Ivoorkust.

De opbrengst van de donaties en giften bedroeg in totaal: € 536.730. 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
steunt een priesterstudent tijdens zijn vierjarige theologiestudie tot aan zijn wijding.
Uit nalatenschappen ontving MISSIO € 540.794.
Het donateursbestand van MISSIO neemt af. In 2018 hebben 383 mensen hun donateurschap beëindigd. In 2018
had MISSIO in totaal 9.509 geregistreerde donateurs.
berichten

India

ang • nr.
e
29 jaarg

1 • Febr

2018

n aan
Bouwereldkerk
de we
Faso
Burkina

met
bouwen
letterlijk
ne
kent vaak n. Het zijn gewo
k bete
wereldker mouwen steke het meer dan
de
aan de
de
zijn
sen, voor
Bouwen de handen uit
tegelijk
de men
ziet. En
en
n
stenen
ool. Voor
de foto’s
de stene en
die u op
een symb
de door
elkaar
stenen
Ze zijn
binnen
stenen.
leven met
sen die
ne
het
men
n,
gewo
r viere
chap van
gemeens muren met elkaa
een
, staat
gevormde
ina Faso Lieve
delen.
van Burk
met God
Onze
westen
chie van
Paters,
in het
paro
Witte
stad
De
door de
1952.
an, een
ge
uwd in
In Toug
opgericht
De huidi
is gebo
oraat.
ming is
kapel die Hemel Opne
het past
Ten
gen voor
.
Vrouw
zorg droe de Paul Boro
1988
nt
die tot
Vince
is abbé
pastoor
Tougan.
den van
verschilTiuri
het noor e wegen en
rs.
ties in
Tiuri, in
t goed
dat ande
De tradi
de wijk
stad heef noorden ligt
l ligt in
van de
ard.
De kape
in het
lies,
lijke deel
cten bewa
de wijk
grote fami
Het zuide ieningen. In
le aspe
lie,
hillende
traditione
voorz
en de
de versc
lende
klijke fami
t
sen hebb eerd rondom en), de konin
een heef
De men
oofd
ganis
(de
daar omh
is geor
sboom”
” (gebiedsh ertellers). En
De wijk
de terre
“gesprek
offers
alenv
fs
de
, zoals
ts” (verh
sen voor
met “che
de “grio oetingspunten
ten plaat gezinsgeest.
smeden,
te verge
urlijk ontm ts en niet
duidelijke illigers.
natu
een
tplaa
nog
men
vrijw
de mark
de vele
Tiuri kent
baobab),
jeugd en
De wijk
op de
gebed.
nen
voor
steu
en
chie kan
Bij de
De paro
groep.
chap
bleek
tionele
gemeens
in 2002
.
deze tradi
van de
hart van van de parochie f te verdiepen
Het hart
is het
dsplek
jubileum en om het geloo enschappen
De gebe
75-jarig
moet word waar de geme
van het
van deze
viering
gewerkt
deel uit
gebouwen
nog veel
voor
l maakt
turen en
dat er
als plek
st struc
n. De kape k maar ook
Dat verei
en kome
d.
dsple
r kunn
n als gebe chetisch gebie
bij elkaa
allee
niet
en cate
structuur, op geestelijk
n
dooractiviteite
niet
des tijds vanwege de
l
de tand
t op
worden
we kape 1952 heeft
Een nieu
uit
r gebruikt : de kapel staa
dshuis
n en
niet mee
meer veilig uw te slope
Het gebe gebouw kan
ook
ook niet
gebo
Het
. En dan
r het is
staan.
om het
id. Maa
materiaal n zullen
sing is
steviger
vochtighe De beste oplos
zaamhede
en, van
hulp
instorten. kapel te bouw leggen. De werk de wijk met de
e
te
it aan
elaar van
een nieuw
elektricite door een mets
meteen
voerd
enschap.
uitge
geme
worden
uit de
t
illigers
teld moe
van vrijw
kapel hers
tenen.
de
van baks
jaren dat
n
maken
zien al
bakstene
Uw hulp
de wijk
met het
aantal
sen van
begonnen
moet een
De men
alvast
de wijk
Zij zijn
ner van
worden.
of bewo
Ieder gezin
geven.

_FEBR

richten

105_be

MISSI0

.indd

2018_B

nr. 5 • december

2018

r
Minibus voo
leerlingen rie
kleinsemina

Amit Roshan Lakra (zie foto hiernaast) studeert aan het
St. Charles seminarie in India. Het seminarie behoort tot
het aartsbisdom van Nagpur en wordt bestuurd door de
dominicanen. Nagpur ligt in een gebied waar het klimaat
uitermate geschikt is om sinaasappels te verbouwen, daarom
wordt het ook wel ´Orange City´ genoemd. Er heerst een mild
klimaat in de winter, terwijl het er zomers erg warm is.

et
Op weg mte
n
seminaris

Guinee

Diaken Amit Roshan Lakra vertelt over zichzelf en zijn leven
op het seminarie:
“Ik kom uit een gezin uit de middenklasse. Mijn vader is
gepensioneerd, mijn moeder is huisvrouw. Ik heb een jongere
broer. Op het seminarie krijgen we veel mogelijkheden om ons
te ontwikkelen. Naast de lessen zijn er o.m. studiegroepen,
gastsprekers, symposia, debatten en gelegenheid om
praktijkervaring op te doen. Omdat wij de Blijde Boodschap in
heel het land gaan brengen, krijgen we zowel in het Engels als
in het Hindi les.
We zijn via het seminarie betrokken bij allerlei pastoraal
werk. Zo geven we les op scholen voor kansarme kinderen,
catechese en zangles in parochies en we reiken de communie
uit aan zieken.
Het seminarie heeft een kapel voor Aanbidding en een
speciale Lourdes kapel. Wij studenten bezoeken beide kapellen
dagelijks voor stille tijd en spirituele ondersteuning.
Het meeste werk wordt gedaan door onszelf, het seminarie
heeft zo min mogelijk betaalde arbeidskrachten in dienst.
Iedere klas heeft eigen landbouwgrond, waarop groenten
worden verbouwd. Ook zijn er bloementuinen op de
29ecampus.”
jaargang • nr.

Gebedsdag voor
roepingen wereldwijd
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Hulp voor Yamina
priesters,
Steun de toekomstige in onze
diakens en religieuzen
wereldkerk met uw financiële
bijdrage.
MISSIO Roepingenzondag
0055 96
Iban: NL89 INGB 0000
te Den Haag

Geroepen door God
De jaarlijkse Wereldgebedsdag voor
Roepingen, kortweg Roepingenzondag
genoemd, wordt gevierd op de vierde
zondag van Pasen, de zondag van de
Goede Herder, dit jaar op 22 april.
Er wordt gebeden voor roepingen tot
het priesterschap, het diakenambt en
het religieuze leven.
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op de voorzienigheid van God en de goede wil van de
donateurs. We vragen God uw goede werk te zegenen.”

Naast het gebed is ook de financiële ondersteuning
van groot belang voor degenen die zich geroepen
voelen door God en daar gehoor aan willen geven.
Dat geldt in het bijzonder voor jonge mannen en
vrouwen in de landen van Afrika en Azië.

Hulp voor
Yamina

Diaken Amit Roshan Lakra is een van de vele
studenten die over de hele wereld gesteund worden
door Missio. Missio Nederland steunt behalve het St.
Charles seminarie en het St. Josephs seminarie nog
andere seminaries in India, Sri Lanka, Indonesië en
Zambia.

Rector Fr. Dr. Joseph Martis van het St. Josephs
seminarie in Mangalore (India): “Door de hulp die
we krijgen via Missio kunnen we de vorming van
de studenten voortzetten. En door hen bereiken we
kinderen, jongeren en armen in afgelegen gebieden.
Het draaiend houden en onderhouden van ons grote
gebouw is een strijd, maar we vertrouwen

Uw gebed en financiële ondersteuning zijn onmisbaar.
Helpt u mee?

Helpt u mee om Yamina en
vele andere meisjes en vrouwen
weer vertrouwen in het leven
en de mensheid te geven?

Al vele jaren is de
naam Boko
Haram synoniem
voor haat, moord
en ontvoering in
het noorden van
Nigeria. Er komen
ook
meldingen over militairesteeds
successen
in de strijd tegen
de terroristen,
maar vrede is nog
ver weg.
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Yamina
Yamina heeft onvoorstelbaar
geleden. Ze was
toen strijders van
pas 14 jaar
Boko Haram haar
dorp overvielen en
meenamen. Nu is
haar
ze 17 jaar en vertelt
over die tijd: “Om
’s morgens moesten
vijf
we opstaan om te
bidden. Als iemand
van Boko Haram
interesse had in
een meisje moest
hem trouwen. Veel
ze met
meisjes werden uitgehuwelijkt
kinderen. Als het
en kregen
een jongetje was,
werd de baby meteen
gedood. Ze wilden
daar geen jongetjes
zien.”

Geef aan MISSIO

0

Nodig € 8.50

Op een nacht lukte
het haar om samen
met andere vrouwen
te vluchten. Zo begon
een lange reis door
de grensstreek van
Nigeria en Kameroen.
Twee weken liepen
ze door het oerwoud.
Yamina: “Op de een
of andere manier
kwamen we in Mubi,
maar ook dit dorp
werd overvallen.
We renden verder
het zuiden naar Gombi,
naar
maar ook daar vielen
mensen hebben
ze aan. Enkele
ons geholpen en
naar Yola gebracht.”
Stephen Mamza
In het bisdom Yola
leven zo’n 30.000
vluchtelingen in
opvangkampen.
Stephen Mamza,
de bisschop van
rekent er niet op
Yola,
dat ze binnen afzienbare
tijd weer naar hun
eigen dorpen kunnen
terugkeren. Hij zegt:
“De strijders van
Boko Haram hebben
zich teruggetrokken
in de regio rond het
Sambisawoud en
van daaruit plunderen
ze de omliggende
dorpen en verspreiden
opnieuw angst en
schrik.”
De mensen die in
het bisdom Yola
gestrand zijn, zoals
Yamina, lijden zwaar
onder de
die ze hebben meegemaakt: verschrikkelijke gebeurtenissen
verkrachting, ontvoering,
marteling, de dood
van familieleden.
Bisschop Mamza
getraumatiseerde
wil de
vrouwen en meisjes
helpen hun ervaringen
te verwerken.
Psychosociale hulp
De bisschop wil daarvoor
90 mensen, onder
priesters en imams,
wie ook 30
opleiden tot traumadeskund
psychosociale hulp
igen die
kunnen geven aan
de slachtoffers.
De opleiding wordt
gegeven door professionals
Rode Kruis op drie
van het
plaatsen in het bisdom,
in Yola, Gombi
en Maiha. Op deze
manier krijgen de
vrouwen en meisjes
de kans om hun
ervaringen te verwerken.

Wereldmissiemaand 2018 Ethiopië:
God is ons een toevlucht en een sterkte
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Solidariteitsfonds van de Wereldkerk

Nodig
€ 5.000
1
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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 kerkcollecte op Missiezondag op de voorlaatste zondag van
oktober en met vele andere acties dragen katholieken over de hele wereld bij aan het missiewerk.

Met die titel besteedde MISSIO in de Wereldmissiemaand aandacht aan de katholieke kerk in Ethiopië. Op de jaarlijkse
ontmoetingsdag in Utrecht sprak pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, pastoor van de Goede Herder parochie te Castricum over
zijn geboorteland Ethiopië. Er waren diverse gespreksgroepen en een demonstratie van een Ethiopische koffieceremonie.
Er zijn diverse materialen verspreid voor Missiezondag 21 oktober en voor Wereldmissiedag van de kinderen op 7 oktober: een
poster, een informatiefolder, een kinderkrant, een spaarzakje voor de kinderen, een bladwijzer en suggesties voor de liturgie.

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 2018
Geloofsverbreiding
St. Petrus Apostelwerk
Kinderfonds		

De totale afdracht via de Pauselijke Missiewerken te Rome aan de bisdommen en parochies in de derde wereld bedraagt
€ 900.542. Dit betekent een daling van € 267.204 ten opzichte van 2017. De financiële bijdrage van MISSIO Nederland
is minder dan 1% van de wereldwijde bestedingen.

In totaal is de opbrengst:

€ 234.136,–

Een deel van de opbrengst is besteed aan het pastorale werk
van de “Kleine Zusters van Jezus” bij de bevolkingsgroep van de
Menja’s en aan de bouw van een kapel voor de vluchtelingen die
verblijven in de kampen in de regio Gambella.

Kerk Wereldwijd

Websites

In 2018 is Kerk Wereldwijd zes keer in print verschenen en
daarnaast een keer als e-paper online. Het speciale nummer voor de
Wereldmissiemaand, nummer 5 (september/oktober) was in het geheel
op de website van MISSIO te lezen.

Op 24 mei is de geheel vernieuwde website van MISSIO
online gegaan. De beide websites van MISSIO mogen zich
verheugen in een groot aantal bezoekers. De algemene
website (www.missio.nl) noteerde 6.214 zogeheten
sessies van 4.679 gebruikers. Er is sprake van een piek
in oktober. Deze aantallen betekenen een lichte daling ten
opzichte van het jaar ervoor. MISSIO heeft ook een website
speciaal voor kinderen (www.missiokids.nl). Hier is sprake
van 37.056 sessies van 32.920 gebruikers. Ten opzichte
van het vorige jaar betekent dit een aanzienlijke toename
van het aantal gebruikers.

Dit verslagjaar is Kerk Wereldwijd vier keer meegestuurd met het blad
Jezuïeten. Het doel hiervan is een bredere verspreiding en grotere
naamsbekendheid.
In Kerk Wereldwijd nummer 6 is een lezersonderzoek gehouden.
De vragenlijst kon zowel op papier als online worden ingevuld. Het
responspercentage bedroeg 3,4%. Dit laat de grote betrokkenheid zien
van de lezers.

€ 127.045,–
€ 24.470,–
€ 82.621,–

De opbrengst van de Wereldmissiemaand is gedaald ten
opzichte van het jaar daarvoor. Zowel de kerkcollecte van
Missiezondag als ook die van de Wereldmissiedag van de
kinderen is lager. De bijdragen van onze donateurs via de Missio
Berichten vertonen een kleine stijging.

€ 550.158,–
€ 215.398,–
€ 134.986,–

Voor het tijdschrift werkt MISSIO samen met de uitgever van het blad
Kontinente van MISSIO Aken. Het aantal abonnees bedraagt per 31
december 2.037. Dit verslagjaar hebben 178 mensen hun abonnement
beëindigd. Het aantal nieuwe abonnees bedroeg 54. De oplage van Kerk
Wereldwijd in 2018 liep uiteen van 2.250 tot 4.450 exemplaren.

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

Contactgegevens
IBAN NL93 INGB 0000 0087 25
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

Het volledige jaarverslag 2018 en de volledige
jaarrekening 2018 zijn te vinden op onze website
www.missio.nl.

Digitale Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief van MISSIO wordt naar ongeveer
2.000 adressen verstuurd. In 2018 is de nieuwsbrief 7
keer verschenen, in mei, juli (2x), september (2x), oktober
en december.

Foto’s © H. Schwarzbach; Servizio Fotografico
de “L’O.R.”; Missio

Ontwerp: Beelenkamp Ontwerpers, Tilburg
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MISSIO ontvangt geregeld verzoeken voor financiële
ondersteuning. Vanwege de internationale samenwerking kan
MISSIO slechts incidenteel op deze verzoeken ingaan. In 2018
waren dat onder andere diverse kinderprojecten in Ethiopië
(€ 7.500) en een opleiding voor traumadeskundigen in Yola,
Nigeria (€ 5.000).

