
Waxinelichtjes                                              

 

In deze tijd waarin het snel donker wordt steken we kaarsjes op om de huiselijke sfeer wat te 

verhogen. In de komende maanden, zeker met het oog op Kerstmis, zullen u en ik dat regelmatig 

doen.  

Waarom de titel ‘waxinelichtjes’ wanneer we het over het MOC hebben? In de vorige nummers van 

Stella Maris hebben achtereenvolgens pastoor Dolf  Langerhuizen en voorzitter Rudolph Ensing van 

de Dr. Ariënsstichting veel aandacht besteed aan het MOC. Zij hebben de structuur beschreven, de 

betrokkenheid van onder meer onze parochie én de vele activiteiten die er plaatsvinden. Een plek in 

de Schilderswijk waar mensen samen kunnen komen, uiteraard de Covid-19 maatregelen in acht 

nemend, om elkaar te ontmoeten, Nederlands te leren, samen te koken, advies kunnen vragen of 

gewoon om even samen te zijn. Dit alles is niet mogelijk zonder de enorme inzet van vele 

vrijwilligers, de samenwerking met de stichting MARA en andere partners. 

Lichtpuntjes 

In deze tijd met een overweldigende snelheid aan informatievoorziening via alle mogelijke digitale 

kanalen zien we vaak dat mensen graag in de schijnwerpers staan. Hun uitspraken en doen en laten 

worden uitvergroot in de media. Velen zoeken dit ook. Het nadeel hiervan is dat de hedendaagse 

‘schijnwerpers’ ook veel schaduwen opwerpen: mensen staan vaak letterlijk in de schaduw en 

worden daarmee een beetje onzichtbaar. Het MOC is een centrum waar juist niet de schijnwerpers 

op staan maar waar vele waxinelichtjes branden. Lichtpuntjes die samen warmte geven en ruimte 

bieden aan eenieder, wie men ook is of waar men ook vandaan komt. Die lichtpuntjes verbeelden 

ook de vele vrijwilligers die klaar staan voor een ander, zonder op zoek te zijn naar de 

‘schijnwerpers’. 

Financiële steun 

Maar- u zult van een penningmeester niet anders verwachten - ook een centrum als het MOC kost 

geld: begeleiding van activiteiten, huur, energiekosten, het onderhoud en we willen graag het 

gebouw aanpassen aan de eisen van deze tijd. Daarom doe ik in deze dagen een beroep op u om het 

MOC ook financieel te ondersteunen. De Dr. Ariënsstichting, verantwoordelijk voor het MOC, is een 

zogenaamde ANBI stichting. Dit betekent dat een gift aan het MOC fiscaal aantrekkelijk is.  

Laten we met elkaar in deze donkere dagen voor de Kerst er aan bijdragen dat we zoveel mogelijk 

waxinelichtjes kunnen laten branden in het MOC. Dit lichtje zal ook u een beetje verwarmen. 
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