HET MOC: OPNIEUW EEN UITNODIGING
Sinds de zomer van 2020 vragen wij in iedere uitgave van Stella Maris uw aandacht voor het MOC.
Voor mij persoonlijk is het inmiddels bijna een jaar geleden dat ik mijn eerste artikel schreef over dit
prachtige multiculturele ontmoetingscentrum, dat door onze voorgangers in het leven is geroepen
vanuit het Katholiek Sociaal Denken. Op onze website www.mocschilderswijk.nl en ook uit de andere
artikelen in Stella Maris - van Pastoor Dolf Langerhuizen, van de andere bestuursleden, van de
coördinator en de beheerder - (artikelen die binnenkort ook op de website worden geplaatst), mag u
duidelijk zijn geworden dat dankzij de inzet van vele vrijwilligers en met steun van verschillende
organisaties dit centrum een bijzondere plaats inneemt in de Schilderswijk. Dat de sociale leer van
onze R.K. Kerk hieraan ten grondslag ligt, is niet bij iedereen bekend, maar in onze communicatie
laten wij dit met overtuiging doorklinken. Wij zijn er dankbaar voor dat wij in deze mooie en
inspirerende traditie mogen proberen om te zien naar elkaar, met name waar het gaat om mensen die
het, vanuit welke achtergrond dan ook, minder goed hebben getroffen in het leven dan wij.
Het afgelopen jaar
Uiteraard heeft corona ook het MOC parten gespeeld, maar gelukkig kunnen steeds meer activiteiten
onder de noemers ‘ontmoeten, ondersteunen, opleiden’ weer zoals gebruikelijk plaatsvinden. Daarbij
zal het echter niet blijven: wij hebben zowel een project voor jongeren als voor ouderen in
voorbereiding en wij hopen dat het ons in het komende kalenderjaar financieel mogelijk zal worden
gemaakt onze plannen, op onderdelen met ondersteuning van externe experts, met succes om te
zetten.
Verder hebben wij het afgelopen jaar gewerkt aan onze beleidsplannen en onze kwaliteitszorg, als
basis en kader voor ons handelen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast hebben wij van het bisdom, als
eigenaar van het gebouw, toestemming gekregen het centrum op onderdelen die met veiligheid en
energie te maken hebben te verbeteren. Om de inloopfunctie van het MOC te versterken zal ook het
interieur deels worden aangepast. Een groot punt van zorg blijven onze financiën: wij zijn afhankelijk
van fondsen, subsidies en schenkingen en we moeten alle zeilen bijzetten om het MOC een gezondere
financiële basis te geven dan momenteel het geval is. Iedere vorm van meedenken en ondersteunen
stellen wij op hoge prijs!
Maaltijd met vrijwilligers
Ik noemde al de onmisbare rol die de vele vrijwilligers op het MOC spelen. Onlangs hebben we alle
vrijwilligers uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd als dank voor de inzet en om elkaar beter te
leren kennen, met een aansluitende discussie over de verdere ontwikkeling van het MOC, als antwoord
op de vragen: wat gaat goed, wat kan beter? De meeste aanwezigen hebben in positieve zin aan dit
gesprek bijgedragen en de wens geuit het gesprek met elkaar op gezette tijden voort te zetten. Aan de
volgende editie van Stella Maris zal een van de vrijwilligers een bijdrage leveren.
Parochiedag
De rol en betekenis van vrijwilligers is mij ook op de parochiedag van 9 oktober 2021 eens te meer
duidelijk geworden. Op deze voortreffelijk georganiseerde en inhoudelijk zeer interessante dag is mij
uit boeiende en hartelijke ontmoetingen duidelijk gebleken hoe betrokken parochianen spreken over
onze parochie Maria Sterre der Zee en over hun bijdrage aan de gemeenschap, zowel in het verleden
als heden ten dage. Wellicht kunnen we op een volgende parochiedag een presentatie verzorgen over
het MOC, om het centrum ook op die manier onder de aandacht te brengen, in de hoop op nog meer
steun en nog meer vrijwilligers!
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