
Correspondentieadres:  A. du Maine  Miksebeekstraat 104 B, 2930 Brasschaat – dumaine.ton@gmail.com 

Bankrekening: BE85 0689 0873 2706 tnv: Brasschaatse Missonarissen 

De werkgroep is een afdeling van: vzw Dekenaat Antwerpen. Regio Ekeren – Brasschaat 

Armand Reusensplein 2, 2930 Brasschaat  ondernemingsnummer: 0403842771 

 

 

 

Brasschaat, november 2020 

Beste Mevrouw, 

Beste Heer, 

  

Naar jaarlijkse gewoonte komen wij rond deze tijd weer bij u terug om u te informeren over 

de opbrengst van onze campagne in 2020. 

Alvorens verder te gaan hopen wij dat ieder van u en uw naaste familie nog in goede 

gezondheid verkeert. Diegenen die herstellende zijn van het COVID-19 virus wensen wij 

beterschap toe en wij betuigen ons medeleven aan diegenen die dierbaren hebben moeten 

afgeven in 2020. 

Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage aan onze brievenactie ter ondersteuning van de 

Brasschaatse missionarissen. 

Zoals wij via diverse kanalen hebben laten weten organiseren wij geen missiefeest meer, 

maar met de omhalingen in Brasschaatse parochies eind september en andere inkomsten 

bedraagt de totale netto opbrengst in 2020 toch nog bijna 5400 euro. 

Dat betekent dat wij aan 7 van onze missionarissen een mooi bedrag van 750 euro elk 

kunnen overmaken. (Pater Baekelmans ziet af van een bijdrage gedurende zijn verblijf in 

Rome) 

In de missiegebieden kan er met zo’n bedrag nog steeds veel gedaan worden en is dan ook 

meer dan welkom. 

Voor alle missionarissen is het ook een blijk van genegenheid dat het thuisfront hen niet 

vergeet. 

Daarom hopen wij ook volgend jaar weer op uw financiële steun te mogen rekenen als ons 

jaarlijks verzoek in juni weer de deur uitgaat.  

Nogmaals hartelijk dank, zeker ook namens de missionarissen, alle goeds en met vriendelijke 

groet, 

Werkgroep Brasschaatse Missionarissen 

 

Nestor Martens, Maria De Riddder, Ton du Maine, Rita Heeb, Els Hendrickx, Maria Pernet, Bea Van 

Cauwelaert, Fons van der Vloet, Joos Verreydt, Marc Weemaes. 
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