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€158.247,-
 Opbrengsten uit kerkcollectes   

€439.802,- 
 Opbrengsten uit donaties en giften

€559.984,-        
 Opbrengsten uit nalatenschappen

Opbrengsten 
uit fondsen-

werving

Totaal aan inkomsten uit eigen fondsenwerving

€ 1.158.032,-

Bĳ drage van 
MISSIO Nederland 
aan de Pauselĳ ke 
Missiewerken te 

Rome €550.000,-
Geloofsverbreiding

€370.000,-
St. Petrus Apostelwerk

€210.000,-
Kinderfonds

€126.333,-
Kerkcollecte missiezondag

€27.591,-
Kerkcollecte wereld-
missiedag van de kinderen

€220.162,-
Totale opbrengst wereldmissiemaand

€66.238,-
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4.834             
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± 1800
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digitale nieuwsbrief

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

1.895
Abonnees Kerk Wereldwijd

9.070
Geregistreerde donateurs

2019



Beste lezers, 

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 2019 kunt u lezen wat MISSIO dankzij u heeft kunnen doen. 

Wie had vorig jaar kunnen denken dat binnen relatief korte tijd onze wereld met zoiets ingrijpends als de 
coronapandemie te maken zou krijgen. Van de ene op de andere dag werden we geconfronteerd met 
allerlei beperkende maatregelen in het dagelijkse leven. In ons land hebben we een goede gezondheidszorg, 
maar zelfs die kraakte op een gegeven moment bijna uit zijn voegen. In landen in Afrika en Azië zijn er niet 
altijd voldoende voorzieningen. De pandemie komt daar bovenop vele andere problemen, zoals armoede en 
honger. 

Daarom blijft MISSIO Pauselijke Missiewerken uw gebed en uw fi nanciële steun nodig hebben. 
Mogen onze medegelovigen in Afrika en Azië op u blijven rekenen?

Met vriendelijke groet,

namens het MISSIO-team,

Eduard Kimman S.J., Nationaal Directeur

Opbrengsten Fondsenwerving

MISSIO ontvangt inkomsten uit: kerkcollectes, donaties en giften, nalatenschappen 

In 2019 heeft MISSIO in totaal € 1.158.032 aan inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen. Ten opzichte van het 
jaar daarvoor is dat een daling van bijna € 75.000. Deze daling komt met name door een lagere opbrengst uit giften 
en schenkingen.

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: € 158.247.

De opbrengst van de donaties en giften bedroeg in totaal: € 439.802. Vijf maal per jaar voert MISSIO een gerichte 
actie naar haar donateurs toe waarin ze vraagt om fi nanciële 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 dona-
teurs steunt een priesterstudent tijdens zijn vierjarige theologiestudie tot aan zijn wijding. 

Uit nalatenschappen ontving MISSIO 
€ 559.984.

Het donateursbestand van MISSIO neemt 
af. In 2019 hebben 439 mensen hun dona-
teurschap beëindigd. In 2019 had MISSIO in 
totaal 9.070 geregistreerde donateurs. 

MISSIO werkt met een klein team van in 
totaal 2,7 fte en een nationaal directeur 

die geen salaris ontvangt. Daardoor zijn onze 
bureaukosten erg laag. Dat betekent concreet dat van 

elke gedoneerde euro 87% 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 9,3%.

In 2019 heeft MISSIO bijgedragen aan seminaries en opleidin-
gen van novicen in India, Indonesië, Sri Lanka en Zambia. Verder 
is er subsidie verstrekt aan bisdommen in Burkina Faso, Guinee 
en Ethiopië onder meer voor het bouwen van kerken, kapellen 
en parochiecentra. Het geld van het kinderfonds is besteed aan 
diverse projecten in Ethiopië, Ghana, Tanzania, India en Thailand.

MISSIO ontvangt geregeld verzoeken voor fi nanciële ondersteu-
ning. Vanwege de internationale samenwerking kan MISSIO 
slechts incidenteel op deze verzoeken ingaan. In 2019 waren dat 
onder andere een programma voor kinderen op de basisschool 
in Tanzania (€ 7.500) en medische en pastorale zorg voor slacht-
offers van Agent Orange in Vietnam (€ 8.000).

Wereldmissiemaand 2019 Noordoost-India: Wat is jouw missie?

Met die titel besteedde MISSIO in de Wereldmissiemaand aandacht aan de katholieke kerk in Noordoost-India. Oktober 
2019 was tevens uitgeroepen tot Buitengewone Missiemaand met als motto: Gedoopt en Gezonden.

Er zijn diverse materialen verspreid voor Missiezondag 20 oktober en voor Wereldmissiedag van de kinderen op 6 
oktober: een poster, een informatiefolder, een kinderkrant, een spaarzakje voor de kinderen, een bladwijzer en suggesties 
voor de liturgie.

Kerk Wereldwĳ d

In 2019 is Kerk Wereldwijd zes keer in print verschenen en daar-
naast een keer als e-paper online. Het speciale nummer voor de 
Wereldmissiemaand, nummer 5 (september/oktober) was in zijn 
geheel op de website van MISSIO te lezen. 

Voor het tijdschrift werkt MISSIO samen met de uitgever van het 
blad Kontinente van MISSIO Aken. Het aantal abonnees bedraagt 
per 31 december 1.895. Dit verslagjaar hebben 142 mensen hun 
abonnement beëindigd. Het aantal nieuwe abonnees bedroeg 11. De 
oplage van Kerk Wereldwijd in 2019 liep uiteen van 2.100 tot 4.100 
exemplaren. 

Dit verslagjaar is Kerk Wereldwijd vier keer meegestuurd met het 
blad Jezuïeten. Het doel hiervan is een bredere verspreiding en 
grotere naamsbekendheid. 

Websites

De beide websites van MISSIO mogen zich verheugen in 
een groot aantal bezoekers. De algemene website (www.
missio.nl) noteerde 6.875 zogeheten sessies van 4.834 
gebruikers. Er is sprake van een piek in oktober. Deze 
aantallen betekenen een stijging ten opzichte van het jaar 
ervoor.

MISSIO heeft ook een website speciaal voor kinderen 
(www.missiokids.nl). Hier is sprake van 39.306 sessies van 
34.452 gebruikers. Ten opzichte van het vorige jaar bete-
kent dit een aanzienlijke toename van het aantal gebruikers. 

Digitale Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief van MISSIO wordt naar ongeveer 
1.800 adressen verstuurd. In 2019 is de nieuwsbrief 11 keer 
verschenen, in februari (2x), maart (2x), april, mei (2x), juni, 
juli, augustus en september. 

Rekeningnummer
NL65 INGB 0000 0015 66

missio.nl
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Wat 
is jouw   
missie?

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. 

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 2019

Geloofsverbreiding  € 500.000
St. Petrus Apostelwerk  € 370.000
Kinderfonds   € 210.000

De totale afdracht via de Pauselijke Missiewerken te Rome aan de bisdommen en parochies in de derde wereld 
bedraagt € 1.080.000. Dit betekent een stijging van € 229.452 ten opzichte van 2018. De fi nanciële bijdrage van 
MISSIO Nederland is minder dan 1% van de wereldwijde bestedingen.

De opbrengst van de Wereldmissiemaand is gedaald ten 
opzichte van het jaar daarvoor. Zowel de kerkcollecte van 
Missiezondag als ook de bijdragen van onze donateurs 
via de Missio Berichten zijn lager. De kerkcollecte van de 
Wereldmissiedag van de kinderen is gestegen.

Een deel van de opbrengst is besteed aan het pastorale werk 
van de Touring Sisters in Arunachal Pradesh in de Himalaya 
en in de deelstaat Meghalaya bij gezinnen van de mijnwer-
kers. Ook ging een deel van de bijdragen naar het pastorale 
werk van de zusters Salesianen op de theeplantages in 
Assam.
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Noordoost-India
Wat is jouw missie?
Missio richt haar aandacht in de Wereldmissiemaand op Noordoost-India. 
Het is een bijzonder gebied, dat slechts via een smalle doorgang verbonden 
is met het centrale gedeelte van India.

Het gebied bestaat uit 7 deelstaten, die ook wel de ‘Seven Sisters’ genoemd worden. 
Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel verschillende 
etnische bevolkingsgroepen. Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. 
De mensen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Ze worden uitgebuit 
en bedreigd in hun culturele identiteit.

Lange tijd was het gebied, met name in de Himalaya, verboden voor buitenlanders, 
nog tot het eind van de 70-er jaren van de 20e eeuw. Missionering was strafbaar. 
Het christendom is er begonnen bij leken. Per deelstaat varieert het aantal 
christenen zeer sterk. In Nagaland is rond de 90 procent van de bevolking christelijk, 
in Assam slechts 4 procent. 

Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. Talrijke religieuze gemeen-
schappen zijn in de regio werkzaam. Het aantal roepingen in Noordoost-India 
is hoog, zodat er steeds meer priesters en religieuzen komen die vanwege hun 
afkomst vertrouwd zijn met de cultuur. De opleiding van priesters, religieuzen en 
catechisten uit de eigen regio is van belang om het evangelie binnen de specifi eke 
situatie van de inheemse volken te verkondigen. 

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de 
bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de 
bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een 
samenleving die verandert. 

MISSIO 
ondersteunt de 

opbouw van de kerk 
en het pastorale werk 

in Noordoost-India. 
Help mee!

Kolenmĳ nbouw schaadt mens en milieu
In de deelstaat Meghalaya werken veel mensen in 
illegale mijnen. De zusters van de Missionary Sisters 
of Mary Help of Christians bezoeken de gezinnen van 
de mijnwerkers. Het werk in de mijnen gebeurt op de 
meest primitieve manier, zonder enige vorm van 
veiligheid. Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. 
Toch nemen de arbeiders het risico op de koop toe. 
Alleen zo kunnen zij en hun gezinnen overleven. 
Maar er vallen niet alleen slachtoffers onder mensen. 
Ook het milieu heeft eronder te lijden en is ernstig 
vervuild. De mijnen vergiftigen rivieren en het grond-
water met zware metalen. Op veel plekken kunnen de 
inwoners alleen nog regenwater drinken.

Missio wil het pastorale werk van de zusters 
fi nancieel ondersteunen. Help mee met uw bijdrage!

Theeplantages Assam
De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee. 
Het zijn meestal vrouwen die op de theeplantages 
de theebladeren plukken. Vaak zijn ze analfabeet en 
worden ze uitgebuit. Door de grote armoede worden 
ze makkelijk slachtoffer van mensenhandel en van 
orgaanhandel. 
Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en 
meisjes bewust van de gevaren. Deze bewustwor-
ding doen ze met behulp van straattheater, waarbij 
jongeren zelf rollen spelen. Ook geven de zusters 
onderwijs. Van het leren lezen, schrijven en rekenen 
tot het durven opkomen voor je rechten.

Missio wil het pastorale werk van de zusters en hun 
bewustwordingsprogramma fi nancieel ondersteu-
nen. Helpt u mee?

Touring sisters
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de 
dorpen in de deelstaat Arunachal Pradesh in de 
Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen 
medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende 
enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners 
van de dorpen, die horen bij het bisdom Itanagar. 
Veel inwoners van de bergdorpen horen tot het volk 
van de Nyishi, het grootste van de 30 inheemse 
volken in Arunachal Pradesh. 
De huisbezoeken die de zusters afl eggen zijn van 
groot belang voor het geloofsleven van de dorps-
bewoners. Vaak kunnen zij vanwege de politieke 
situatie hun geloof niet of nauwelijks praktiseren 
en verdiepen. Kerkdiensten vinden veelal plaats in 
andere gebouwen, zoals bijvoorbeeld een basis-
school. 

Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een 
symbool van christelijke naastenliefde. Missio wil 
het pastorale werk van de zusters graag fi nancieel 
ondersteunen. Uw bijdrage helpt daarbij!

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte 
op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, 
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

missio.nl  | voor achtergrondinformatie over Noordoost-India en materialen voor de campagne van Missiezondag
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Touring sisters
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de 
dorpen in de deelstaat Arunachal Pradesh in de 
Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen 
medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende 
enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners 
van de dorpen, die horen bij het bisdom Itanagar. 
Veel inwoners van de bergdorpen horen tot het volk 
van de Nyishi, het grootste van de 30 inheemse 
volken in Arunachal Pradesh. 
De huisbezoeken die de zusters afl eggen zijn van 
groot belang voor het geloofsleven van de dorps-
bewoners. Vaak kunnen zij vanwege de politieke 
situatie hun geloof niet of nauwelijks praktiseren 
en verdiepen. Kerkdiensten vinden veelal plaats in 
andere gebouwen, zoals bijvoorbeeld een basis-
school. 

Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een 
symbool van christelijke naastenliefde. Missio wil 
het pastorale werk van de zusters graag fi nancieel 
ondersteunen. Uw bijdrage helpt daarbij!

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte 
op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, 
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

missio.nl  | voor achtergrondinformatie over Noordoost-India en materialen voor de campagne van Missiezondag

Ghana

Kinderen 

van God

MISSIO
BERICHTEN

30e jaargang, no. 5

december 2019

Gered door 

zuster Stan

Zuster Stan Therese Mumuni heeft haar Huize Nazareth in het noorden van 

Ghana tot een veilig thuis gemaakt voor vogelvrij verklaarde kinderen.

De achtjarige Precious kwam met misvormingen aan haar linkerarm en haar 

rechterbeen ter wereld. In de ogen van haar ouders en de dorpelingen betekende dit 

dat het meisje bezeten was door de duivel. Haar ouders wilden haar vermoorden. 

Gelukkig kon de priester van het dorp dat verhinderen. Zo kwam Precious, twee 

maanden oud, in Huize Nazareth, waar ze sindsdien de lieveling is van alle kinderen 

en medewerkers. Bij een behandeling in de VS werden haar onderarm en een voet 

geamputeerd. Zuster Stan voorspelt het opgewekte meisje een goede toekomst. 

Phillip en James 

Bij de geboorte van de twee-eiige tweeling Phillip en James, kort voor kerstmis 

2017, stierf hun moeder. Omdat de kinderen daarvan de schuld kregen, was hun 

lot als heksenkinderen bezegeld. Hun vader zou ze vermoedelijk gedood hebben 

of gewoon hebben laten verhongeren, als de catechist ze daarvoor niet had behoed. 

Hij bracht de twee jongens enkele dagen na hun geboorte naar zuster Stan in 

Huize Nazareth, waar ze zich goed ontwikkelen. Nu hebben de inmiddels tweejarige 

jongens de kans op een min of meer normaal leven.

Duister bij geloof

In het noorden van Ghana is het geloof in hekserij nog diep geworteld, vooral in de 

landelijke gebieden. Onschuldige kinderen zouden er de schuld van zijn dat families 

hun vee verliezen, dat de oogst op het veld verdort of dat hun moeder in het kraam-

bed sterft. En waarom? Alleen maar omdat ze met een lichamelijke of geestelijke 

beperking – of als tweeling – ter wereld zijn gekomen. De ouders staan vervolgens 

onder enorme sociale druk om het kind “weg te doen”. Zuster Stan strijdt al tien jaar 

onvermoeibaar voor het leven van deze verstoten kinderen.

Ook u kunt een van hekserij  

beschuldigd kind redden.

€ 36,- betekent vier weken lang 

onderdak voor een kind in 

Huize Nazareth.

€ 75,- is voldoende om een kind 

met een beperking 11 weken 

lang te voorzien van 

medische verzorging.

€ 108,- is genoeg om een kind 

gedurende drie maanden 

voldoende te eten te geven.

Kinderen van God

Zuster Stan houdt er niet van als iemand haar kleintjes heksenkinderen noemt. 

“Ze zijn kinderen van God zoals alle mensen”, verzekert ze. “Onze missie bestaat 

eruit hun leven te redden, van ze te houden en ons om hen te bekommeren.” Niet 

één van de 86 kinderen, die tot nu toe onderdak gevonden hebben in haar tehuis op 

het uitgestrekte, ommuurde terrein in het dorp, zou zonder de zuster vandaag nog 

in leven zijn. Zuster Stans “Huize Nazareth voor Gods kinderen” is voor de meeste 

slachtoffertjes van het bijgeloof in hekserij de laatste redding.

Help mee!

Help zuster Stan en haar kinderen van God. 

Geef aan MISSIO

www.missio.nl

MISSIO Kerstactie 2019 

IBAN: NL93 INGB 0000 0087 25

Lange tijd was het gebied, met name in de Himalaya, verboden voor buitenlanders, 
nog tot het eind van de 70-er jaren van de 20e eeuw. Missionering was strafbaar. 
Het christendom is er begonnen bij leken. Per deelstaat varieert het aantal 
christenen zeer sterk. In Nagaland is rond de 90 procent van de bevolking christelijk, 

Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. Talrijke religieuze gemeen-
schappen zijn in de regio werkzaam. Het aantal roepingen in Noordoost-India 
is hoog, zodat er steeds meer priesters en religieuzen komen die vanwege hun 
afkomst vertrouwd zijn met de cultuur. De opleiding van priesters, religieuzen en 
catechisten uit de eigen regio is van belang om het evangelie binnen de specifi eke 

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de 
bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de 
bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een 

en het pastorale werk 

Kolenmĳ nbouw schaadt mens en milieu
In de deelstaat Meghalaya werken veel mensen in 
illegale mijnen. De zusters van de Missionary Sisters 
of Mary Help of Christians bezoeken de gezinnen van 
de mijnwerkers. Het werk in de mijnen gebeurt op de 
meest primitieve manier, zonder enige vorm van 
veiligheid. Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. 
Toch nemen de arbeiders het risico op de koop toe. 
Alleen zo kunnen zij en hun gezinnen overleven. 
Maar er vallen niet alleen slachtoffers onder mensen. 
Ook het milieu heeft eronder te lijden en is ernstig 
vervuild. De mijnen vergiftigen rivieren en het grond-
water met zware metalen. Op veel plekken kunnen de 
inwoners alleen nog regenwater drinken.

Missio wil het pastorale werk van de zusters 
fi nancieel ondersteunen. Help mee met uw bijdrage!

Verboden gebied
Lange tijd mocht je als buitenlander niet in 
Noordoost-India komen. Dat duurde tot de jaren 
1970 in de vorige eeuw. Vooral het gebied in de 
Himalaya dat grenst aan China was verboden. 
Ook priesters, paters en zusters van de katholieke 
kerk waren niet welkom. Nu is dat anders. In het 
noordoosten van India werken nu veel zusters en 
priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven 
te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen 
en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de 
Himalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. 

Noordoost-India
India is een groot land met meer dan een 
miljard inwoners. In het noordoosten ligt een 
bijzonder gebied. Het ligt een beetje apart van 
de rest van het land. Ze noemen het wel de 
‘zeven zussen’, in het Engels ‘Seven Sisters’. 
Dat komt omdat het gebied bestaat uit zeven 
deelstaten. Er leven veel verschillende volken 
en er zijn wel 220 offi  ciële talen. Dat maakt het 
samenleven niet altijd gemakkelijk. Sommige 
volken willen onafhankelijkheid en voelen zich 
achtergesteld bij de rest van het land.

kinderkrant

noordoost-india

Nederland

Noordoost 
India

Opbrengst en besteding

Kerkcollecte Missiezondag:    € 126.333
Kerkcollecte Wereldmissiedag van de kinderen:  € 27.591
Donateurs via de Missio Berichten:   € 66.238

In totaal is de opbrengst:     € 220.162

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 

IBAN NL93 INGB 0000 0087 25

Het volledige jaarverslag 2019 en de 
volledige jaarrekening 2019 zijn te vinden 
op onze website www.missio.nl.

COLOFON
Foto’s: H. Schwarzbach; Servizio Fotografi co de 
“L’O.R.”; Missio Nederland; Missio Zwitserland    
Ontwerp: Beelenkamp Ontwerpers, Tilburg

Besteding  van de gelden

Solidariteitsfonds van de Wereldkerk
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Maria
Tenhemel-
opneming
Met het feest van Maria 
Tenhemelopneming is op veel
plaatsen de zegening van 
kruiden verbonden. Dit gebruik
gaat wellicht terug op de over-
levering dat het lege graf van
Maria naar rozen en kruiden
geroken zou hebben. De van
oudsher verbreide leer dat
Maria “met lichaam en ziel 
in de hemelse heerlijkheid 
opgenomen” is, verklaarde
paus Pius XII op 1 november
1950 tot dogma, dat wil zeggen
tot verplichtende geloofswaar-
heid. En wat zou nu beter de
belofte van een hemels leven
voor lichaam en ziel kunnen
symboliseren dan verzach-
tende geneeskrachtige kruiden
en geurige keukenkruiden?

Stefan Voges
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