Informatie MOV Losser/Overdinkel (Missie, Ontwikkeling en Vredeswerkgroep)
We zijn in 1992 opgericht en hebben op dit moment 4 leden. In eerste instantie werkten we
samen met alle MOV-groepen van Maria Vlucht en sinds twee jaar werken we samen met
alle drie parochies van Zuidoost Twente.
Doel
Ons grote doel is vrede en een eerlijke verdeling van de rijkdommen in alle delen van onze
wereld. Dat doen we door ons in te zetten voor:
• de Vredesweek van PAX voor Vrede (elk jaar in september). We plaatsen een artikel
in het parochieblad, hangen posters en informatiemateriaal op in de kerken en
zorgen voor een speciale collecte in de Vredesweek voor PAX voor Vrede.
• de Bisschoppelijke Adventsactie tijdens de Advent. We kiezen samen met de MOV
groepen van Zuidoost Twente voor een gezamenlijk project. Dit maken we bekend in
het parochieblad, we hangen posters en informatiemateriaal in de kerken op en
zorgen voor een speciale collecte voor de Adventsactie.
• de Bisschoppelijke Vastenactie in de Vastentijd. Dit is jaarlijks ons grootste project.
We kiezen ook hier samen met alle MOV-groepen van Zuidoost Twente voor een
gezamenlijk project. We hebben goede contacten met de katholieke basisscholen van
Losser en Overdinkel. Voor deze scholen verzorgen we het schoolmateriaal voor het
project en regelen we vaak gastsprekers en leskisten met materiaal uit de
projectlanden. Eveneens regelen we een collecte via de bekende vastenzakjes. We
hebben het grote geluk dat ons ongeveer 100 collectanten helpen deze klus te
klaren. Dit levert jaarlijks meer dan € 12.000,00 op.
• het twee keer per jaar verkopen van derdewereldartikelen in de kerken. Deze artikel
zoeken we uit in de Wereldwinkel in Enschede “’t Molletje”. Hierdoor proberen we
de eerlijke handel (Fair Trade) onder de aandacht te brengen en tevens de verkoop
voor de wereldwinkel te ondersteunen.
Onze werkgroep is blij met de goede samenwerking met de kosters in Losser en Overdinkel.
We worden op alle mogelijke wijze ondersteund. Onze grootste motivatie zijn de geweldige
projecten die mensen opzetten om de mensen in het zuiden gelukkiger te maken.
Vrijwilligers welkom!
Onze werkgroep wordt steeds kleiner, het wordt elk jaar moeilijker om voldoende
collectanten te vinden. Deze zijn dus van harte welkom!
Onze toekomst is ongewis omdat we dringend nieuwe vrijwilligers nodig hebben. Meld u
zich dus aan!
Contactpersoon is Anja Heerink, bereikbaar via de mail: anjaheerink@gmail.com

