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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Najaar  2015. 

 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van het 50-jarig 
priesterjubileum van onze Pater André van Zon. Al 
eerder vierde hij dit gebeuren in Mozambique en in 
Augustus is het gevierd in zijn geboorteplaats 
Venhorst. 
Eerst was er die dag een mis in de kerk van Venhorst. 
Het thema van de mis was:    

            Ontmoeting, breken en delen  

aan de tafel van het dagelijks leven. 

Aansluitend was er een receptie in het 
gemeenschapshuis. Op weg van de kerk naar het 
gemeenschapshuis werd Pater André verrast door de 
medewerking van het schuttersgilde die het vaandel 
lieten 
zwaaien 
en de 
trommels 
roffelen. 
Tijdens de 
receptie 
werd 
Pater 
André 
opnieuw 
verrast 
door de burgemeester met de woorden “het heeft de 
Koning behaagd….” en werd hij benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau.  Een derde verrassing 
was een oorkonde van de Paus. En dat allemaal als 
blijk van waardering voor al zijn werk. 
Van het feest is een persbericht gemaakt dat 
hieronder afgedrukt is en u een compleet beeld geeft 
van het gebeuren. De redactie van deze nieuwsbrief 
heeft het persbericht voorzien van een aantal extra 
fotos. 
Wilt u beelden zien van het feest: de Lokale Omroep 
Boekel heeft een interview met Pater André gehad en 
dit geplaatst op You Tube. De beelden laten 
afwisselend opnames zien van het interview en het 
jubileumfeest. 
Kopieer deze link: BlokTV: 20150913_1 Andre van 
Zon en plak het in de zoekbalk van You Tube. 
 

1. Dankbetuiging n.a.v. Jubileum 
 

Pater  André  van Zon 
is 20 september jl. 
wederom welgemoed 
vertrokken naar zijn 
missiegebied in de 
omgeving van Maputo , 
Mozambique. 

Zijn vakantie in zijn geboortedorp Venhorst had dit jaar 
een bijzonder tintje vanwege zijn 50-jarig 
priesterschap. De congregatie van het  H. Sacrament 
en de familie van Zon had voor hem een viering 
voorbereid op zondag 16 augustus.  
In een overvolle kerk werd een plechtige 
eucharistieviering gecelebreerd, voorgegaan door Mgr. 
Jan van Burgsteden en de jubilaris geassisteerd door 
een tiental mede-confraters van de jubilaris aangevuld 
met pastoor Mgr. Piet van Velthoven, Deken-pastoor 
Theo van 
Osch, 
missionaris 
Toon van 
Kessel en 
acoliet Wil 
van Oort . De 
viering werd 
opgeluisterd 
door het 
parochieel 
zangkoor o.l.v. Ida van Duijnhoven begeleid door 
organist Tonny van Bussel. Het Gilde Sint Agatha 
verzorgde de intocht en de uittocht van de 
geestelijkheid met vaandelgroet tijdens de consecratie.  
De receptie werd vooraf gegaan met een prachtige 
stijlvolle vendelgroet van het gilde aan de jubilaris. 
Door de massale toestroom van belangstellende was 
het gemeenschapshuis “  De Horst “ bijna te klein. Een 
glunderende jubilaris nam in alle rust de vele 
felicitaties in ontvangst van  familieleden, talrijke 
dorpsbewoners, vrienden en kennissen die van heinde 
en verre waren gekomen. Prachtig waren de in dans 
uitgevoerde felicitaties van de dansgroepen : Venja, 

de Heidebloem en de Venhorse Line Dancers. 
Zeer bijzondere en vermeldenswaarde  hoogtepunten 
tijdens deze feestdag waren echter het moment dat 
Provinciaal Overste van de congregatie, de Eerwaarde 
pater Maurits Gijsbrechts , hem namens Paus 
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Franciscus de felicitaties met oorkonde uit mocht 
reiken voor het behalen van dit 50-jarig 
priesterjubileum met aansluitend de benoeming van de 
jubilaris tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
uitgereikt door burgemeester Pierre Bos. 
Voor deze prachtige en gedenkwaardige 
jubileumviering zijn wij veel dank verschuldigd aan het 
kerk- en parochiebestuur, de buurt vereniging, het 
zangkoor, dirigent en organist, Gilde Sint Agatha, de 
dansgroepen en niet te vergeten de massale 
bezoekers van de H.Mis en receptie aangevuld met de 
vele schriftelijke en telefonische reacties. 
Naast deze felicitaties is Pater André bijzonder 
dankbaar mede namens zijn behoeftige 
vertrouwelingen met de morele en de financiële steun 
die hij van jullie allen heeft mogen ontvangen. 
Pater André, de congregatie van het Heilig Sacrament 
met de familie van Zon kijken in grote dankbaarheid 
terug op een prachtig feest wat zij samen met jullie en 
de dorpsgemeenschappen van Venhorst en  Boekel 
en hun omgeving hebben mogen beleven. 
Venhorst, oktober 2015 
 

2. Financiën  

Dit jaar heeft onze Stichting het beloofde bedrag van 
€20000 overgemaakt naar de rekening van Pater 
André in Maputo. Pater André gaf aan volledig 
schuldenvrij te zijn dankzij uw goede gaven in de vorm 
van uw vaste donaties en tijdens het jubileumfeest, 
waar hij ook een aanzienlijk bedrag mocht ontvangen. 
Ook was de steun van de Advent- en Vastenactie 
eerder dit jaar vanuit de het klooster Brakkestein in 
Nijmegen ‘een godsgeschenk’- zoals hij dit zelf 
noemde. 
 
 Mogen we op uw gift rekenen? 
 
Weet dat wij een ANBI erkende Stichting zijn en dat 
derhalve uw giften kunnen worden afgetrokken bij de 
Inkomsten Belastingen.  
 
 
 

Situatie Maputo 
Het re-integratie project draait op volle toeren. De 
vrouwen bewerken hun grond; gebruiken de oogst 
voor zichzelf en hun kinderen en wat over is wordt 
verkocht op de lokale markt. Zij hebben nog 
ondersteuning van Pater André nodig voor advies en 
steun bij het kopen van zaaigoed e.d. De kinderen 
gaan naar school en hebben zodoende een beter 
toekomstperspectief.  
Tijdens zijn recente bezoek aan ons land heeft één 
van de vrouwen, de gehandicapte Telma- waarover wij 
eerder schreven, hand en span diensten verricht bij 
het draaiende houden van het project! 
Wel gaf Pater André aan dat van de ca. 100 vrouwen 
(en kinderen) in het project er 25 zijn waar re-integratie 
niet mogelijk is i.v.m. hun lichamelijke of geestelijke 
handicap. En zij zullen dus lange termijn steun nodig 
blijven hebben.  
 
 
 

3. Tenslotte 
Wij wensen U van harte een heel goede 
decembermaand toe met fijne Kerstdagen, en een 
heel goed nieuwjaar. 
 
Dank voor uw ondersteuning!!! 

 
Postadres:  
Stichting Mutanyana Weru 
Molenstraat 11  2242 HT Wassenaar 
 
Bankrekening: 
Stichting Mutanyana Weru 
IBAN:    NL32ABNA0570972345 
Zijp 9  5428GZ Venhorst 
 
www.mutanyanaweru.nl 
Contactpersonen: 
Sjef van Zon    06-53401365 
Niek Rader    070 5177728 
Jan van Mil        06-21692967 
Matthijs Theunissen  024 3976344 
Theo van de Kerkhof 055 3556474 
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