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Dit is het SART Nieuwsbulletin 24, 2e jaargang. 
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.  
 

 
 

 

Beste mensen, 

 
Hierbij weer een nieuwsbrief van de SART, met ook 
nu weer veel wetenswaardigheden en nieuwtjes. 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
En: heeft u onze nieuwe website al bezocht?  
 

www.sart.nu 
 

 

___________________________________________ 
 

Corona 
 
De laatste weken zijn er gelukkig geen leden van de 
SART of medewerkers besmet geraakt met het Coro-
navirus. Dat is voor iedereen fijn.  
We blijven de vinger aan de pols houden om tijdig bij 
te kunnen sturen. 
 
 

_________________________________________ 
 

Ontwikkelingen binnen de organisatie  
 
- Op 3 oktober jongst leden is Broeder Wesselingh 

(OSB) overleden.  
We wensen zijn medebroeders, familie en vrienden 
heel veel sterkte toe bij dit verlies. 
 

- Broeder Schlatmann (OSB) is inmiddels verhuisd 
naar de verpleegafdeling van Park Zuiderhout.  
We wensen hem alle goeds toe. 
 

- Op 19 oktober heeft pater van Geel (SCJ) zijn intrek 
genomen in het Missiehuis. Hij woont op de  
2e etage, kamer 2.10.  
We wensen hem een fijn thuis toe. 
 

- Op 4 november aanstaande zal de huisarts de jaar-
lijkse griepprik komen geven aan leden van de 
SART. De medewerkers van Welzijn en Ondersteu-
ning zullen dit coördineren en u nader informeren. 
 

- Van 14 tot 17 december komt journalist Jaap Stam 
van De Volkskrant hier in huis en-
kele dagen logeren. De reden van 
zijn bezoek is het beschrijven hoe 
de leden van de SART leven en om 
hun belevenissen als missionaris 
op te tekenen: waar zijn zij geweest, met welke 
ideeën zijn zij vertrokken, welk werk hebben zij 
verricht, hoe kijken zij erop terug, hoe zien zij de 
toekomst?  
U bent natuurlijk vrij om uw bijdrage hier al dan 
niet aan te leveren. 
 

- Op 21 december aanstaande, van 15.30 tot 19.00 
uur, zal er in de Bieënkorf in Park Zuiderhout een 
eindejaarsbijeenkomst georganiseerd worden voor 
alle leden van de SART, bestuur, medewerkers, vrij-
willigers en overige betrokkenen. In een gezellig sa-
menzijn zullen we stil staan bij het afgelopen jaar. 
Noteert u alvast deze datum in uw agenda!  
 

- In september zouden we gestart zijn met de inzet 
van de vrijwilligers die geworven zijn, acht in to-
taal. Na overleg met de religieuzen is besloten dat 
de vrijwilligers niet op vaste dagen gaan komen 
maar ingezet gaan worden bij bijzondere activitei-
ten die plaatsvinden binnen de SART.  

http://www.sart.nu/


Voorafgaand worden de vrijwilligers binnenkort in 
twee groepen uitgenodigd om kennis te komen 
maken met de paters in het missiehuis en de missi-
onarissen van Scheut.  
De congregatie van de Heilige Harten heeft in het 
verleden zelf vrijwilligers geworven die daar actief 
zijn en wordt hier derhalve niet bij betrokken.   
De medewerkers van Welzijn en Ondersteuning 
gaan een en ander coördineren en de vrijwilligers 
daarvoor uitnodigen. U hoort hier binnenkort meer 
over. 
 

- Het bestuur heeft de statutenwijziging goedge-
keurd. Deze wijziging heeft te 
maken met de invoering van 
de nieuwe “Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen” 
(WBTR). De WBTR is bedoeld 
voor integer bestuur.  

Eerder had de Participantenraad al ingestemd met 
de wijziging. 
 

- In de maand november zal de folder/brochure van 
de SART met een begeleidende brief verstuurd 
worden naar congregaties en Bisdommen in Ne-
derland. Dit om meer bekendheid te geven aan de 
SART. 
 

- De volgende personeelsbijeenkomst is gepland op 
dinsdag 30 november aanstaande, aanvang 19.30 
uur. 
 

- Het ziekteverzuim onder de medewerkers is van  
1-1-2021 t/m 1-10-2021 3,9%. 
 

- In augustus is er een onderhandelaarsakkoord ge-
sloten betreffende de verlenging van de CAO-VVT. 
De achterbannen van vakbonden en werkgevers 
hebben ingestemd met het onderhandelaarsak-
koord voor de verlenging van de CAO-VVT van 1 
september tot en met 31 december 2021. Dit bete-
kent dat er een definitief akkoord is dat in werking 
treedt vanaf 1 september 2021.  
Eind oktober wordt het aangepaste reglement ge-
publiceerd op de site van de KNR.  
 

- Let op: in de nacht van zaterdag 30 
oktober op zondag 31 oktober 
wordt de klok weer een uur terug-
gezet. We gaan dan weer naar de 
wintertijd. 

___________________________________________ 
 

 
 

Vertrouwenspersoon SART  

voor medewerkers en vrijwilligers: 
 
Ima van de Westeringh 
Mail: ivdwesteringh@gmail.com 
Mobiel: 06 10677592 
___________________________________________ 

 
Tot slot 
 
We proberen elke 
maand een nieuws-
brief uit te brengen.  
 
Wanneer u onderwerpen heeft die u graag wilt 
plaatsen, dan kunt u deze aanleveren bij  
ondergetekende.  
Kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. vóór 15  
november aanstaande aanleveren. 
 
Arno Heesters, 
Directeur SART 
 

 
 
 
 

__________________________________________ 
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