
MISSIO Nederland in 2014

€1.232.468,-
Totaal aan inkomsten uit eigen fondsenwerving

€528.821,-
             Opbrengsten uit donaties en giften

€187.429,-
            Opbrengsten uit collectes   

€509.138,-
             Giften uit nalatenschappen

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

2.617
Abonnees Kerk Wereldwijd

9,3%
Kosten ten opzichte van de 
baten uit eigen fondsenwerving

12.232
Geregistreerde donateurs

WERELD MISSIE MAAND MYANMAR

€155.550,-
Collecte Missiezondag

€31.879,-
Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen

€98.594,-
Donateurs via de Missio Berichten

€286.023,-
Totale opbrengst Wereld Missie Maand

€611.827,-
             Geloofsverbreiding

91,3%
Van elke gedoneerde euro wordt 
dit percentage besteed aan de 
doelstelling van Missio.

4.083             

Unieke bezoekers www.missio.nl

15.224
Unieke bezoekers www.missiokids.nl

+/- 2000
Geadresseerden op onze digitale nieuwsbrief

€437.037,-
         St. Petrus Apostelwerk

€235.632,-
         Kinderfonds



Dames en Heren,

Voor u ligt een beknopte samenvatting van het jaarverslag van MISSIO / Pauselijke Missiewerken over 2014. 

Wie MISSIO zegt, zegt Wereldkerk. Of je nu in Tanzania woont, in Senegal, Pakistan, China of Nederland, samen zijn wij 
Kerk. MISSIO zet zich in om het bewustzijn van het behoren tot een Wereldkerk te bevorderen. Dat gebeurt zowel hier in 
ons eigen land als in de landen ver weg.

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 kan dat alleen maar doen dankzij haar donateurs en sympathisanten die hun betrokkenheid bij ons werk ook in 
het afgelopen jaar vorm hebben gegeven in gebed en/of financiële ondersteuning. Aan hen allen zeg ik dan ook: heel 
hartelijk dank voor uw steun.

Namens het MISSIO-team,

Eduard Kimman S.J., Nationaal Directeur

Opbrengsten uit fondsenwerving
MISSIO ontvangt inkomsten uit: collectes, donaties en giften, nalatenschappen.

In 2014 heeft MISSIO in totaal € 1.232.468 aan inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen. Ten opzichte van het jaar 
daarvoor is dat een kleine daling van ruim € 3.000. De inkomsten uit nalatenschappen waren dit jaar hoger dan het jaar 
ervoor. De inkomsten uit collectes, donaties en giften zijn afgenomen.

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: 
€ 187.429.

De opbrengst van de donaties en giften bedroeg in totaal: € 528.821. 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 € 509.138.

Het donateursbestand van MISSIO vergrijst. In 2014 hebben 461 mensen hun donateurschap beëindigd. In 2014 had 
MISSIO in totaal 12.232 geregistreerde donateurs. 

Besteding van de gelden

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 91,3% 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 2014 heeft MISSIO bijgedragen aan ondersteuning van seminaries en 
opleidingen van novicen in onder andere India, Indonesië, Sri Lanka en 
Kameroen. Verder is er subsidie verstrekt aan bisdommen in Ivoorkust 
en Republiek Congo (Congo-Brazzaville), onder meer voor het bouwen 
van kerken, kapellen en parochiecentra. Tevens heeft MISSIO diverse 
projecten ten behoeve van kinderen in Kenia, Tanzania, India en Kameroen 
kunnen ondersteunen.

MISSIO ontvangt geregeld verzoeken voor financiële ondersteuning. Vanwege 
de internationale samenwerking kan MISSIO slechts incidenteel op deze 
verzoeken ingaan. In 2014 waren dat onder andere een project voor onderwijs 
aan kinderen in een vluchtelingenkamp in Juba, Zuid-Soedan (€ 8.000) en een 
project voor scholing van weeskinderen in Lwak en Aluor, Kenia (€ 8.000).

Solidariteitsfonds van de Wereldkerk

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 2014

Geloofsverbreiding   € 611.827,-
St. Petrus Apostelwerk   € 437.037,-
Kinderfonds    € 235.632,-

De totale afdracht via de Pauselijke Missiewerken te Rome aan de bisdommen en parochies in de derde wereld bedraagt 
€ 1.284.496. Dit betekent een stijging van € 484.540 ten opzichte van 2013. De financiële bijdrage van MISSIO 
Nederland is minder dan 1% van de wereldwijde bestedingen.

Wereldmissiemaand 2014: De vlam van het geloof doorgeven

Met die titel besteedde MISSIO in Wereldmissiemaand aandacht aan de katholieke kerk in Myanmar. Bisschop John Hsane 
Hgyi van bisdom Pathein en pastoor Callistus Saw Eh Mwee nationaal directeur van MISSIO Myanmar, waren aanwezig op 
de jaarlijkse ontmoetingsdag in Utrecht. Zij vertelden over de katholieke gelovigen in deze voormalige militaire dictatuur, die 
voorzichtig stappen zet naar meer democratie. 

Er zijn diverse materialen verspreid voor Missiezondag 19 oktober en voor Wereldmissiedag van de Kinderen op 5 oktober: een 
poster, een informatiefolder, een kinderkrant, een spaarzakje voor de kinderen, een bladwijzer en suggesties voor de liturgie.

Kerk Wereldwijd

In 2014 heeft MISSIO abonneewervingsacties gevoerd in de nummers 
5 en 6 van Kerk Wereldwijd, het tijdschrift van MISSIO voor missie 
en dialoog in Nederland. Ook op de website en in de donateurskrant 
MISSIO Berichten zijn acties gevoerd. In totaal hebben de acties (die nog 
twee maanden na december 2014 doorliepen) 103 nieuwe abonnees 
opgeleverd.

Voor het tijdschrift werkt MISSIO samen met de uitgever van het blad 
Kontinente van MISSIO Aken. Het aantal abonnees bedraagt per 31 
december 2.617. Dit verslagjaar hebben 216 mensen hun abonnement 
beëindigd. In vergelijking met het jaar daarvoor hebben minder mensen 
hun abonnement opgezegd en zijn er meer nieuwe abonnees bijgekomen. 
De oplage in 2014 liep uiteen van 2.900 tot 3.100 exemplaren. 

Nummer 6 van november/december ging vergezeld van het magazine 
‘Verbonden’, over Eucharistie en ‘de kunst van goed samenleven’. Dit 
extra magazine was alleen voor abonnees als een blijk van dank voor 
hun trouw. 

Websites

De beide websites van MISSIO mogen zich verheugen in 
een groot aantal bezoekers. De algemene website 
(www.missio.nl) noteerde 5.272 zogeheten sessies van 
4.083 gebruikers. Er is sprake van een piek in oktober. 
Deze aantallen betekenen een kleine achteruitgang ten 
opzichte van het jaar ervoor.

De website voor de kinderen (www.missiokids.nl) laat 
hogere cijfers zien. Hier is sprake van 17.190 sessies van 
15.224 gebruikers. De bezoeken zijn evenwichtig over het 
jaar verspreid. 

Digitale Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief van MISSIO wordt naar ongeveer 
2.000 adressen verstuurd. In 2014 is de nieuwsbrief 
8 keer verschenen, in februari, maart, mei, juni (2x), 
september, oktober en december. 

Contactgegevens
IBAN NL93 INGB 0000 0087 25
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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

Het volledige jaarverslag 2014 en de volledige 
jaarrekening 2014 zijn te vinden op onze website 
www.missio.nl onder de knop ‘documenten’.

Jaarbeeld 
2014

Opbrengst en besteding

Collecte Missiezondag:  € 155.550,--
Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen:  € 31.879,--
Donateurs via de Missio Berichten:  € 98.594,--

In totaal is de opbrengst:  € 286.023,--

Een deel van de opbrengst is besteed aan de opvang van 
weeskinderen door zusters in de hostels in het uiterste zuiden 
van het land. Ook is een bijdrage gedaan aan het bisdom 
Pathein voor de bouw van de eerste katholieke High School in 
Myanmar.


