Overwegingen tijdens de Vastentijd in het kader van de Buitengewone
Missiemaand 2019
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Deel 3: Informatiebronnen
"De kerk is van nature missionair", alle pauselijke verklaringen over missie onderstrepen dit
paradigma: om te beginnen Maximum Illud (Paus Benedictis XV); Ad Gentes, het missiedocument van
het Tweede Vaticaans Concilie; Evangelii Nuntiandi (Paus Paulus VI) en Redemptoris Missio (Johannes
Paulus II). Paus Franciscus zegt in Evangelii Gaudium zelfs: "Ik droom van een missionaire keuze die in
staat is alles te veranderen, opdat de gewoonten, de stijlen, de tijdschema’s, de taal en iedere
kerkelijke structuur een kanaal worden dat meer dan voor de bescherming van zichzelf geschikt is
voor de evangelisatie van de huidige wereld." EG 27










De Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en de Pauselijke Missiewerken hebben
sinds het moment van uitroepen van de Buitengewone Missiemaand (22 oktober 2017)
verschillende initiatieven genomen. Een van de beste bronnen van informatie is de website
http://www.october2019.va/en.html . Helaas is informatie alleen in het Italiaans en Engels
beschikbaar. De website bestaat uit verschillende onderdelen: op het tabblad EMMOCT2019 is
informatie te vinden over de Buitengewone Missiemaand; op Witnesses (‘Getuigen’) zijn
levensbeschrijvingen te vinden van buitengewone missionarissen uit alle delen van de wereld;
Formation (Vorming) biedt materiaal ter verdieping; Multimedia biedt foto’s en een video. Op
de website is ook het gebed te vinden voor de Buitengewone Missiemaand dat voor deze
derde Vasten-overweging in het Nederlands is vertaald.
Missio Zwitzerland heeft een deel van haar website gericht op de Buitengewone Missiemaand:
https://www.missio.ch/weltkirche/ausserordentlicher-monat-der-weltmission-2019.html
Hierop is actueel nieuws te vinden en belangrijke documenten in het Duits.
Missio Aachen heeft een fototentoonstelling gemaakt, gebaseerd op Evangelii Gaudium, met
portretten van mensen en de slogan: ‘Jij bent missie’ (Du bist Mission) Zie:
https://www.missio-hilft.de/informieren/presse/pressemitteilungen/du-bist-mission/
Afzonderlijke missionaire organisaties en bisdommen hebben eigen webpagina’s gemaakt voor
de Buitengewone Missiemaand, zoals de United States Catholic Mission Association
(https://uscatholicmission.org/extraordinary-mission-month-2019 ), Catholic Archdiocese of
Melbourne (https://melbournecatholic.org.au/Reflections/extraordinary-mission-monthannounced-for-2019 ), Diocese of Westminster (https://rcdow.org.uk/faith/extraordinarymission-month---october-2019/ ); het materiaal op genoemde sites is in het Engels.
De bisschoppenconferenties van Zambia en Malawi hebben een coördinatiegroep in het leven
geroepen die programma’s opzet en activiteiten coördineert. De Zuid-Afrikaanse
bisschoppenconferentie (SACBC) heeft een extra nieuwsbrief uitgegeven met informatie over
de Buitengewone Missiemaand. Zie: http://www.bisdomoudtshoorn.org/NPMS19.pdf .



Verschillende religieuze instituten hebben speciale pagina’s ingericht op hun website voor de
Buitengewone Missiemaand, o.a. de Claretians (http://www.claret.org/en/extraordinarymission-month-of-october-2019-news/ )

Gebed voor de Buitengewone Missiemaand 2019
Hemelse Vader,
Toen uw eniggeboren Zoon Jezus Christus opstond uit de doden,
droeg hij zijn volgelingen op
om ‘te gaan tot alle volkeren en hen te maken tot Zijn leerlingen’
en u herinnert ons eraan dat wij op grond van onze doop
deel hebben aan de missie van de Kerk.
Geef ons in Uw Geest de kracht om moedig en vol ijver
te getuigen van de Blijde Boodschap,
zodat de zending die is toevertrouwd aan de Kerk,
en die nog lang niet is voltooid,
nieuwe en krachtige uitdrukkingen vindt
die leven en licht brengen aan de wereld.
Help ons dat het mogelijk wordt voor alle mensen
om de reddende liefde en genade van Jezus Christus te ervaren,
die met U leeft en heerst,
in de eenheid van de Heilige Geest,
een God, nu en altijd.
Amen

Bezinningsvragen:
 Hoe kunnen we deze informatie gebruiken?
 Hoe belangrijk zijn de activiteiten van de wereldkerk voor ons?
 Hoe kunnen we / kan ik onze / mijn betrokkenheid tonen?

