
Stichting Familie van Nazareth
voor de itinerante evangelisatie

ALGEMEEN
De stichting Familie van Nazareth voor de Itinerante Evangelisatie werd in 1991 opgericht met als doel:

de bevordering van de her-evangelisatie van de Rooms Katholieke kerk;
de ondersteuning van het werk van evangelisatie van de Rooms Katholieke Bisschop van Haarlem;
de bevordering van alle initiatieven voor de herleving van het geloof en van het christelijke leven van de Rooms-Katholieken,
zoals de stichting van gemeenschappen van de zogenaamde Neo-catechumenale Weg, de oprichting van seminaries naar het
model van het "Redemptoris Mater" van Rome, en de steun aan missionaire families van de Neo-catechumenale Weg.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

subsidies en donaties
schenkingen, erfstellingen en legaten
alle andere rechtsgeldig verkregen baten

De stichting beoogt niet het maken van winst en is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De stichting vervult haar taak met inachtneming van de terzake door de Rooms Katholieke Bisschop van Haarlem, en na te melden
stichtingscomité gegeven richtlijnen en in overeenstemming met de Codex Juris Canonici van de Rooms Katholieke Kerk.

BESTUUR en BEHEER van het VERMOGEN
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

J. van der Mee Voorzitter

J.M. Tercero Simon Secretaris

A. Radaelli Penningmeester

G. Toffano Bestuurder

M. Costa Bestuurder

De bestuursleden van deze Stichting hebben diverse achtergronden, en doen hun werk geheel vrijwillig en uit bewogenheid en liefde
voor Christus.

Het beheer van de financiële middelen is in handen van de penningmeester - in samenwerking met de andere bestuursleden- die
een eenvoudige boekhouding bijhoudt. De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur van het gevoerde beleid in relatie
tot de gemaakte begroting. Jaarlijks vind kascontrole plaats door twee leden van het bestuur. Van alle vergaderingen wordt notulen
gemaakt.

De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting genieten geen vergoeding bij het uitoefenen van de activiteiten namens de
stichting. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op uitgaven als bankadministratie en overboekingskosten,
inschrijving Kamer van Koophandel en dergelijke.

BELEID en WERKZAAMHEDEN
Conform de statutaire doelen, zal de stichting initiatieven bevorderen voor de herleving van het christelijke leven van met name
jongeren en gezinnen ter opbouw van de parochies en de maatschappij. Zoals intussen gebruikelijk is geworden, zal de stichting de
volgende initiatieven cq projecten steunen:

De missio ad gentes. Dit is een initiatief - gesteund door de paus en de bisschop van Haarlem - om die mensen tegemoet te
komen die niet meer naar de kerk komen of die niet gedoopt zijn, en hun door middel van het getuigenis van het christelijk leven
het evangelie van Christus te verkondigen. Een aantal jaren geleden zijn een aantal gezinnen, met hun kinderen, begeleid door
twee priesters van het bisdom Haarlem en een aantal andere vrijwillig(st)ers, verhuisd naar het centrum van Amsterdam en
Almere om invulling te geven aan deze missie. Doordat het voor hun moeilijk was om woningen te huren en een zaal te vinden,
heeft de stichting geholpen door garant te staan voor een aantal huurcontracten.
De stichting zal dit initiatief ook in de komende jaren steunen door een zaal in Almere en een zaal in Amsterdam te huren en in
te richten als ontmoetingsruimte voor de activiteiten van de missio ad gentes.
De conviventies van begin van het jaar voor de leden van de neocatechumenale weg. Het betreft een aantal weekenden, die
meestal in het najaar georganiseerd worden rond een aantal thema's. Afgelopen jaren hebben ongeveer 400 mensen
deelgenomen.

WIJZE VAN WERVING VAN GELDEN
De stichting ontvangt vele donaties door de leden van de neo-catechumenale gemeenschappen in Nederland, maar ook in Italië en
Spanje. Vaak betreft het donatie's die bedoeld zijn om een bepaald initiatief te steunen (bijvoorbeeld het huren van een appartement
voor de missio ad gentes).

De stichting verkrijgt dus haar middelen door bijdragen van vaste donateurs, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks en door incidentele
bijdragen van particulieren, bedrijven, kerken, scholen. Ten behoeve van fondsenwerving worden regelmatig acties gehouden. De
conviventies van begin van het jaar zijn ook altijd momenten waar de deelnemers met grote vrijgevigheid geld schenken.

JAARVERSLAG 2020
2020 werd gekenmerkt door de coronapandemie. Vele activiteiten die we normaal steunen hebben niet door kunnen gaan, of ten minste
niet in de gebruikelijke vorm.
In 2006 begonnen om de Missio ad Gentes te steunen in Amsterdam en Almere. In 2013 kwam daar bij de Missio in Den Helder, in
2016 gevolgd door Groningen, Uithoorn, Roermond en Kerkrade en in 2017 door Maastricht en Eindhoven. In een context waar
mensen steeds minder vaak naar de kerk gaan, is het contact met “gewone mensen”, zoals een gezin, of een weduwe voor velen de
enige mogelijkheid om een christen te ontmoeten, en via hem of haar het geloof. De zalen die we huren in Amsterdam en Almere
worden dan ook steeds vaker gebruikt voor ontmoetingen en vieringen.

Ook in 2020 hebben we op incidentele basis missiegezinnen ondersteund. Hun aanwezigheid ten behoeve van de (re)evangelisatie
is doorgaans in het begin soms economisch al precair maar werd in dit corona jaar verder bemoeilijkt door het wegvallen van betaald
werk.

Evangelisatie-activiteiten als conviventies en andere missionaire activiteiten moesten worden beperkt. Om toch onze missie te
blijven uitvoeren hebben we gekeken wat we konden doen om de digitale deelname aan vieringen en ontmoetingen te bevorderen.
Ook zijn alle initiatieven die verbonden zijn aan de missio ad gentes door gegaan.

We blijven voor onze inkomsten afhankelijk van de regelmatige schenkingen van een groot aantal weldoeners uit Nederland, Italië
en Spanje. Hierbij valt te merken dat de financiële situatie van vele weldoeners moeilijker is geworden.

Download jaarverslag 2020 als PDF

Standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen over het jaar 2020

Vooruitblik 2021

In 2021 hopen dat het mogelijk wordt om onze initiatieven te hervatten. We zullen moeten afwachten hoe de situatie rondom de
coronapandemie zich ontwikkeld. In ieder geval zullen we de missio ad gentes blijven steunen.
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