
WERKSCHRIFT VOOR MISSIE, ONTWIKKELING EN VREDESWERK

MissionaireAgenda
2021 - 1

Week 
Nederlandse 
Missionaris: 

Geloven in 
de ander. 

Samen één missie

Fratelli Tutti. 
'Het is aan ons om de 

droom van universele 
broederschap waar

 te maken'

Dorothy Day: 'We zijn allen 
geroepen heiligen te zijn'

konferentie nederlandse religieuzen / berne media uitgeverij  abdij  van berne



Van de redactie

3 Week Nederlandse Missionaris: Geloven in de ander. Samen één missie 

6 Stem uit het Zuiden: Vrouwen sta op! 

7 Suggesties voor liturgie: Zijn als een kind 

10 Beeldmeditatie: Barmhartige Samaritanen 

12 'Het is aan ons om de droom van universele broederschap waar te maken' 

14 MOV acties in tijden van corona: Online veiling Zoeterwoude 

15 'We zijn allemaal geroepen heiligen te zijn' 

18 Nieuws en berichten 

20 Column pater Stefan: Vanuit Indonesië naar Nederland 

 

Voor u ligt het eerste nummer van de 
Missionaire Agenda van 2021. Een nieuwe 
jaargang, waarin we ook kennismaken met 
nieuwe columnisten. Eind 2018 kwamen 
de jonge paters Montfortanen Stefan 
Musanai en Charles Leta naar Limburg als 
missionaris. Om de beurt zullen zij op de 
achterpagina het komende jaar vertellen 
hoe zij het leven in Nederland ervaren. 
Darsi Don Bosco, is een priester in 
Oostelijk India. In de ‘Stem uit het Zuiden’ 
vertelt hij dit maal voor het eerst 
over zijn werk voor jonge vrouwen daar. 
Steun aan jonge vrouwen en moeders biedt 
ook missionair werkster Susanne Beentjes. 
Zij is een van de twee boegbeelden van 
de komende Pinksteractie van de Week 
Nederlandse Missionaris. In dit nieuwe 
jaar zal ook de coronapandemie nog een 
rol blijven spelen en zijn er zeker in de 

eerste maanden nog allerlei beperkingen 
van kracht. Andere vormen van campagne 
voeren en fondsen werven zullen nodig 
blijven Dit jaar bieden we daarom in de 
nieuwe rubriek ‘MOV acties in tijden van 
corona’ enkele voorbeelden van groepen 
die hier een creatieve vorm voor gevonden 
hebben. Vormen die ook na corona wellicht 
bruikbaar blijven.
Tot slot is de Missionaire Agenda ook met 
iets nieuws begonnen. Sinds eind 2020 
is de website www.missionaire-agenda.
nl online. En er is een digitale missionaire 
nieuwsbrief met tussentijds nieuws en 
activiteiten. Als u deze nieuwsbrief met 
actuele informatie wil ontvangen in 
uw mailbox, stuur dan een bericht aan 
communicatie@knr.nl of kijk op de website. 
Erica Op ‘t Hoog

Kerkelijk missionaire collecterooster voor 2021 

vastgesteld door de Bisschoppenconferentie 
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Jaaragenda

 
 17 februari t/m 4 april 2021 Bisschoppelijke Vastenactie
 15 t/m 23 mei 2021 Pinksteractie / Week  
  Nederlandse Missionaris
 28 – 29 augustus 2021 MIVA
 2 – 3 oktober 2021 Wereldmissiedag voor de 
  Kinderen / Missio Kinderen
 

 23 - 24 oktober 2021 Wereldmissiedag / Missio
 6 – 7 november 2021 Zondag voor de Oecumene / 
  Katholieke Vereniging voor 
  Oecumene
 27 november t/m 
 19 december 2021 Bisschoppelijke Adventsactie
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Dit jaar stellen wij een missionaris en een 
missionair werker aan u voor. Geïnspireerd 
door hun geloof zetten zij zich in voor hun 
kwetsbare medemens. Missionaris Peter 
Daalhuizen werkt als priester in Brazilië. 
Missionair werker Susanne Beentjes werkt 
in Tanzania met jonge meiden. Beiden 
werken in hun gemeenschap aan een 
betere toekomst. Zij leven samen met 
hen, staan naast hen en weten daardoor 
precies wat de ander nodig heeft. Op de 
volgende pagina’s leest u meer over het 
belangrijke en mooie werk van pater Peter 
en Susanne. 
‘Geloven in de ander. Samen één missie’, 
zo luidt het motto van de WNM in 2021. 
Het jaar waarin wij ons al meer dan 50 jaar 
sterk maken voor bevlogen mannen en 
vrouwen zoals pater Peter en Susanne. 
Zij zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er 
– samen met u – voor hen. 

Samen voor onze missionarissen 
De WNM steunt missionarissen en 
missionair werkers in hun persoonlijke 
welzijn. We bieden financiële steun, zodat 
zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk 
aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten 

en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij 
vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen 
genieten van een verlof in Nederland 
zonder dat zij familie of vrienden om hulp 
hoeven te vragen. Daarnaast heeft de 
WNM een klein, laagdrempelig fonds waar 
missionarissen een beroep op kunnen 
doen voor noodgevallen, bijvoorbeeld als 
hun computer is gestolen en geld voor 
vervanging ontbreekt. Zo zijn we het 
steuntje in de rug van onze missionarissen. 

Pinksteractie 15 t/m 23 mei
Alleen samen met u kunnen wij dit 
steuntje in de rug zijn voor mensen zoals 
pater Peter en Susanne. Mogen zij dit jaar 
op uw hulp rekenen en doet u mee met 
de Pinksteractie? Met het organiseren van 
de Pinksteractie in uw parochie maakt u 
het belangrijke werk van de Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers 
mede mogelijk. Dat is van grote waarde! 

Regionale bijeenkomsten
Dit jaar organiseert de WNM in de aanloop 
naar Pinksteren een aantal regionale 
bijeenkomsten rond het thema ‘Geloven in 
de ander. Samen één missie.’ 

week
nederlandse
missionaris

Steun 
deWNM 
Pinksteractie
15 - 23 mei 2021

Geloven 
in de ander
Samen één 
missie

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander

Bent u er voor hen tijdens 
de Pinksteractie 2021?
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich nog steeds iedere dag in voor hun 
kwetsbare medemens. Een keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt tijdens de Pinksteractie van de 
Week Nederlandse Missionaris (WNM). De WNM voert campagne voor het werk en welzijn van deze bevlogen en 
bezielde mannen en vrouwen zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun daarbij is onmisbaar! 
Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken. 

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 

Materialen
Met de campagnematerialen kunt u 
in uw parochie, instelling of school 
aandacht besteden aan de Week voor 
de Nederlandse Missionaris:
• De poster kunt u ophangen in de kerk 

en het parochiecentrum, of thuis 
voor het raam. 

• In de folder staat informatie over de 
missionarissen in een handig formaat 
om in het parochieblad in te steken 
of uit te delen aan kerkgangers, 
vrienden en kennissen.

• Op de website www.
weeknederlandsemissionaris.nl 
vindt u bij de Pinksteractie artikelen 
die u kunt gebruiken voor uw 
parochieblad.

Informatie en contact 
Wij ondersteunen u graag 
bij de Pinksteractie. Heeft u 
vragen of opmerkingen of wilt u 
campagnemateriaal bestellen voor 
uw parochie? Dat kan via www.
weeknederlandsemissionaris.nl. 
U kunt ons ook bellen: 
06 - 18 27 5242 of 
mailen: contact@
weeknederlandsemissionaris.nl.
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“Het is erg fijn een achterban te hebben,” 
zegt pater Peter Daalhuizen, missionaris 
in Brazilië. “Je weet dat je er in Nederland 
nog bij hoort. Dat mensen aan je denken, 
ook al ben je ver weg. Dat is voor mij een 
enorme geruststelling.” Zo omschrijft hij de 
steun van de Week voor de Nederlandse 
Missionaris (WNM).
Missionaris Peter Daalhuizen (70) is op 
verlof in Nederland om weer wat energie 
te tanken en natuurlijk om zijn familie 
te bezoeken. In Virginopolis, in het 
noordoosten van de deelstaat Minas Gerais 
in Brazilië, heeft hij drie parochies onder 
zijn hoede. Een gebied dat zo groot is als 
de hele provincie Zeeland. “Doorgaande 
wegen zijn geasfalteerd, maar de rest niet,” 
schetst hij de situatie. Als het regende, 
zeiden de mensen tegen hem ‘pater, 
ga niet.’ Maar dat kon hem er niet van 
weerhouden toch naar de dorpen toe te 
gaan. “Ik weet niet hoe vaak ik wel niet vast 
heb gezeten in de modder. Dan deed ik 
mijn schoenen uit en duwen maar.” Hij is er 
altijd nog aangekomen. Padre Pedro, zoals 
de Brazilianen hem noemen, vertrekt ruim 
op tijd, omdat er onderweg altijd wel wat 
oponthoud kan komen. Dan is hij een keer 
per maand in een dorp en dan komen de 
mensen uit de hele omtrek om te biechten, 
ter communie te gaan, dan zijn er dopen 
en huwelijken. “Als ik die blije gezichten zie, 
geeft mij dat elke keer weer voldoening,” 
vertelt hij. Sommigen moeten zelfs meer 
dan een uur lopen om naar het kapelletje te 
komen en dat bij weer en wind. Via de radio 
krijgen de mensen ’s ochtends tussen 5 en 
6 uur bericht mocht de mis niet doorgaan.

Corona
Hoe anders is het nu door de uitbraak van 
het coronavirus. “Huwelijken zijn uitgesteld, 
op ziekenbezoek mag ik niet en het laatste 
sacrament geven ook niet,” somt pater 
Peter op. Door corona kan hij een overgroot 
deel van zijn werk als priester niet doen. “Ik 
wil wat doen, maar het kan en mag niet,” 
verzucht hij. Mensen kunnen hem natuurlijk 
wel altijd bellen en dat doen ze gelukkig 
ook. Samen met zijn zus, die hem gevolgd 
is en ook in Virginopolis woont en werkt, 
zetten ze zich speciaal in voor de bejaarden 
en andere kwetsbare groepen.

Voetsporen 
Bijna veertig jaar is padre Pedro missionaris 
in Brazilië. Hij is in de voetsporen gestapt 
van zijn oom die er priester was. Peter was 
bedrijfsleider bij kledingzaak Kreymborg 
toen zijn oom hem vroeg waarom hij 
nog niet bij hem op bezoek was geweest. 
“Ik kom volgend jaar vijf weken,” zei hij 
toen. Peter was ook voorzitter van de 
parochieraad in Middelburg waar hij 
pastoraal werk deed. Toen kreeg hij de 
kans om via CMC twee jaar uitgezonden te 
worden naar Brazilië. Een pastoraal werker 
hadden ze daar echter niet nodig en Peter 
besloot priester te worden. “Iets wat al 
langer knaagde.” In 1985 werd hij in Belo 
Horizonte tot priester gewijd. Een beslissing 
waar hij geen dag spijt van heeft. De nood 
van de mensen een beetje lenigen, een 
luisterend oor bieden en mensen een steun 
in de rug geven ziet pater Peter als zijn 
belangrijkste taak. “Ik vind het fijn onder de 
mensen te zijn en hen te helpen.” 

Padre Pedro wil de nood 
van de Brazilianen lenigen
In een tijd waarin we allemaal een beetje extra naar elkaar omzien, 
zijn missionarissen en missionair werkers een prachtige inspiratiebron. 
Missionaris Peter Daalhuizen bijvoorbeeld, die als priester in Brazilië werkt. 
En missionair werker Susanne Beentjes, die in Tanzania met jonge meiden werkt. 
Beiden zetten zich voor honderd procent in voor de gemeenschap waar ze wonen, 
leven en werken. Zij zetten niet zichzelf, maar de ander op de eerste plek. 
Hun werk is hartverwarmend. 

Padre Pedro zegent de paarden 
tijdens de processie van de H. Sebastiaan

Padre Pedro houdt een openluchtmis 
in de binnenlanden bij gebrek aan een kapel
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Ruim een jaar leeft Susanne (34) met haar 
achtjarige zoon Jacob in Mwanza aan het 
Victoriameer. De mogelijkheid om als 
lekenmissionaris door de SMA te worden 
uitgezonden naar Tanzania ziet zij als een 
tweede kans om ‘eindelijk dat te doen 
waarvoor ze naar Afrika wilde gaan’: samen 
met de lokale bevolking werken aan een 
beter leven. Na haar studie internationale 
gezondheidszorg (International Public 
Health) heeft zij al vijf jaar in Tanzania 
gewoond en gewerkt. In 2015 is zij naar 
Nederland teruggegaan, maar zij bleef 
terugverlangen naar het leven in Tanzania. 
Het uitgebreide voorbereidingstraject van 
de SMA gaf haar de tijd en de ruimte om te 
ontdekken of ‘lekenmissionaris zijn’ iets voor 
haar is. “Voor mij vielen alle puzzelstukjes 
samen,” zegt Susanne nu. “Diep van binnen 
verlangde ik al naar deze manier van leven 
en werken, maar ik herkende het nog niet en 
wist niet hoe ik dit moest vormgeven.” 

Parels
Susanne werkt als coördinator van het 
Lulu-project dat in 2014 is opgestart. 
Lulu, dat parel in het Swahili betekent, 
ondersteunt jonge meiden in en rond 
Mwanza en stimuleert hen om hun talenten 
te ontdekken en te benutten, zelfverzekerd 
te zijn en kleine handeltjes op te zetten. 
Veel meisjes raken op jonge leeftijd zwanger 
en kunnen niet hun school afmaken. “Het 
Lulu-project biedt hun trainingen in sociale 
vaardigheden; ze leren omgaan met geld 
en voor zichzelf en hun kind te zorgen,” 
licht Susanne toe. “Zo ontdekken zij dat ze 
even waardevol zijn als een parel.” Twee 
keer per week komen de meiden samen. 
Drie mentoren begeleiden samen de tien 
groepen. “De mentoren zijn meiden die in 
het verleden zelf het eenjarig traject binnen 
het project hebben gevolgd. Zij hebben laten 
zien dat ze ervaren en gemotiveerd zijn om 

hun kennis met anderen te delen.” Susanne 
begeleidt en coacht de mentoren: “Ik help 
hen om het zelf te doen.” Dat betekent voor 
haar luisteren, vragen stellen en feedback 
geven. “Dan zetten wij het samen in gang.”

Missie
Door ontmoetingen ontstaan nieuwe 
initiatieven. Zo kwam Susanne in contact 
met Esther, die docent gebarentaal is. 
Samen willen ze een groep starten voor 
dove en slechthorende vrouwen. Andere 
organisaties nodigen de mentoren van 
Lulu uit om bijvoorbeeld trainingen over 
zwangerschap te geven aan leerlingen op 
middelbare scholen. “Het zijn activiteiten 
die we vooraf niet hadden bedacht,” vertelt 
Susanne. “Er kunnen heel mooie dingen 
gebeuren wanneer je er met een open geest 
instapt en met respect voor elkaar. Deze 
missie voelt niet als werk.” 

Gelijkgestemden
Op zondag treft Susanne de andere 
lekenmissionarissen en priesters van de 
SMA in de kerk en tijdens de gezamenlijke 
lunch. “Ik vind hier gelijkgestemden die 
vanuit dezelfde bezieling mensen willen 
steunen door het gesprek met hen aan te 
gaan, hen te motiveren en te verbinden 
en samen lokale projecten te starten,” 
vertelt Susanne enthousiast. De WNM 
ondersteunt haar uitzending. “En als ik 
een specifieke hulpvraag heb, kan ik de 
WNM altijd benaderen.” Zoals voor de 
coronanoodhulp die Susanne heeft gebruikt 
voor het aanschaffen van twee wastafels, 
zeep en dispensers voor de parochie. Een 
deel van het geld wil ze reserveren voor 
de ziektekosten van de Lulu-meiden. Het 
zoontje van Lulu-mentor Teddy heeft door 
die steun de juiste zorg gekregen. 
“Het gaat nu weer goed met hem.”

Padre Pedro wil de nood 
van de Brazilianen lenigen

Susanne wil samen werken 
aan een beter leven
“Missie is voor mij een bijdrage leveren aan een betere wereld,” zegt missionair werker Susanne Beentjes. 
Zij is uitgezonden naar Tanzania door de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) met financiële steun 
van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Susanne wil zich inzetten voor kwetsbare jongeren. 

De WNM is het steuntje
in de rug van mensen 
zoals pater Peter en Susanne. 
Dat doen we samen met u!

Een van de jonge vrouwen van het Lulu-project

Moeilijk begaanbare wegen 
in de binnenlanden van Brazilië.
Foto’s: Week Nederlandse Missionaris
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Het bisdom Vijayawada waar ik toe 
behoor, streeft ernaar om armen en 
gemarginaliseerden in staat te stellen 
zichzelf te bevrijden uit de klauwen van 
armoede, analfabetisme en uitbuiting. De 
oorspronkelijke waardigheid van mensen 
wordt aangetast door armoede. Er is 
daarom in het bisdom een programma 
opgezet om jonge vrouwen en meisjes 
bij te staan, te begeleiden en hen de 
waarden van mededogen en zorg mee te 
geven. Op deze manier werken we aan 
een duurzame sociale transformatie en 
gelijke rechten voor vrouwen.

Jaïrus, de overste van de synagoge, smeekt 
Jezus: “Meester! Mijn dochter is ziek, 
kom alsjeblieft en genees haar.” Terwijl ze 
nog onderweg zijn, komen dienaren van 
de overste met het nieuws van de dood 
van zijn dochter. Maar Jezus zegt hem: 
‘Geloof, je dochter slaapt alleen maar.’ 
Bij thuiskomst komt Hij de kamer binnen 
waar het kleine meisje ligt; hij strekt zijn 
hand naar haar uit en zegt: Talitha Cumi: 
‘Meisje, sta op!’ En ze stond op. 

De woorden van Jezus zijn heel duidelijk:
• Hij strekt zijn hand uit: een daad van 

compassie; noodzakelijk voor sociale 

transformatie.
• ‘Sta op!’: een bevrijdend bevel; 

mensen helpen om zichzelf op te 
richten is geen optie, maar een 
opdracht. 

Verlicht door de woorden en daden 
van Jezus, geloven wij dat ziekte en 
dood getransformeerd kunnen worden 
tot leven en bevrijding! Hoewel de 
samenleving ziek is door problemen zoals 
armoede, analfabetisme, huisslavernij, 
het ontbreken van onderwijs aan 
meisjes, kunnen wij werken aan sociale 
transformatie. Ons programma Talitha 
Cumi – Unnati biedt financiële steun 
aan jonge vrouwen die hun opleiding al 
hebben voltooid maar moeite hebben 
om hun verdere studies voort te zetten. 
We willen hen de mogelijkheid bieden 
verder te komen. 

Elk meisje en elke jonge vrouw die leeft 
in een situatie van maatschappelijke 
marginalisering moet de kans krijgen 
zich te ontplooien, zoals bedoeld 
door de Schepper. We bieden daarom 
financiële steun en begeleiding aan 1000 
gemarginaliseerde meisjes. Online zijn 
er dagelijks een gezamenlijk gebed en 
Bijbelse reflecties. We bieden onderwijs 
in vreemde talen (Engels, Frans, Duits 
en Italiaans) en webinars over actuele 
onderwerpen, zoals duurzaamheid 
(Laudato Si International Webinar).

Talitha Cumi - Unnati werkt samen met 
gelijkgestemde organisaties, zowel in India 
als daarbuiten. Kom, sluit je aan en sla de 
handen ineen voor deze nobele zaak.

Darsi Don Bosco 

Darsi Don Bosco (1982) is priester van het 
bisdom Vijayawada, in de staat Andra Pradesh 

(oostelijk India). Hij behaalde een doctoraat 
in de moraaltheologie aan de Katholieke 

Universiteit Leuven, België. Zijn belangrijkste 
onderzoeksgebied is theologische ethiek, in het 

bijzonder fundamentele moraaltheologie. 

STEM UIT HET ZUIDEN

Talitha Cumi, Meisje sta op, zegt Jezus tot het dochtertje van Jarus
Marcus 5, 41 

Vrouwen, sta op!

Groepsfoto van het Talitha Cumi project
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Suggesties voor lezingen
Deuteronomium 6,6-7
Jesaja 49:15-16
Psalm 131 
Matteüs 19:14
1 Johannes 3,1-10

Suggesties voor liederen
Laat de kind’ren tot Mij komen
Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein,
bij Mij binnen lopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen.

Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij Mij binnen lopen.

Tekst: Hanna Lam (volgens de betreffende bundel. 
Volgens kerkliedwiki.nl is het niet helemaal duidelijk 
wie de tekst heeft geschreven)
Melodie: Wim ter Burg
Genomen uit: Hemelhoog. Protestants evangelische 
liedbundel, 506
Er zijn meerdere melodieën bij deze tekst. 
Zie ook: Zingt Jubilate, 725
Tussentijds, 67
Laus Deo, 67
Alles wordt nieuw, I-20

Andere passende gezangen
Ergens komt een kind vandaan
Gezangen voor Liturgie, 438

In de schoot van mijn moeder geweven
Gezangen voor Liturgie, 625

Houden van mensen
Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, 839

LITURGISCHE SUGGESTIES & 
Als een kind
In welke tijd of cultuur men ook leeft, één ding hebben we allemaal gemeen: onze kinderen hebben een bijzondere plek in ons 
leven. In de Bijbel nemen zij eveneens een bijzondere plek in: nageslacht wordt gezien als rijkdom, als zegen van God. 
Deze zegen komt met de verantwoordelijkheid om het geloof door te geven. Maar ook in theologisch opzicht wordt er over ‘zijn 
als een kind’ gesproken: vertrouwen hebben en niet-berekenend zijn in je manier van doen. Wij zijn bovendien allen kinderen 
van God en dus broeders en zusters van elkaar en dragen wij ook de zorg voor elkaar(s kinderen). Des te schrijnender is het als 
juist de jongsten en meest kwetsbaren van ons gebrek moeten lijden. Mogen wij als kinderen van God naar hen blijven omzien.

Vieren    doen
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Suggesties voor gebeden
Als je niet wordt als een kind
U hebt het ons zelf verklaard, Heer,
als iets dat voor de hand ligt, iets dat als een paal boven water staat:
‘Als je niet wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.’

Een kind zingt zijn vreugde uit, klapt in de handen
lacht het licht toe, beleeft de vrede van het moment,
zonder zicht zorgen te maken om de dag van morgen,
zonder ongerust te zijn over wat anderen ervan denken.
Daarom houdt U zo van hen.

Dat ik zo voor U mag blijven, Heer, met een open hart en bevrijd van mijn angst,
mijn denken vrij van alle hoogmoed
en mijn blik op uw aangezicht dat niets anders van mij verwacht
dan dat ik een kind blijf, dat in zijn handen klapt, zijn vreugde uitzingt,
omdat U alleen zorgt voor wat ik nodig heb.

Paul Aymard

Niet ‘mijn’, maar ‘onze’ Vader
Almachtige God, maak dat niemand van ons
zijn eigen voordeel zoekt ten koste van het geluk van zijn naaste.
Laat ons alle haat uitbannen en alle vormen van tweedracht,
om samen te leven als waarachtige kinderen van God.
Kinderen die volledig eensgezind niet ‘mijn Vader’ maar ‘onze Vader’ zeggen

Uit een gebed van Maarten Luther

Het beloofde leven
Toen ik leerde lopen
viel ik honderdmaal,
maar ik ben het vallen vergeten.
Ik vond het gewoon om op te staan en door te gaan.
Zo ben ik ook vergeten
hoe ik woordje voor woordje leerde spreken,
en nu kan ik lachen om mijn woede als kind
als ik mijn zin niet kreeg.
Ik prijs degenen die tegen mij waren opgewassen.

Want opgroeien gaat met moeite,
kiezen is loslaten, liefhebben is vergeten, vreugde komt voort uit vertrouwen,
maar ook uit inspanning.

In dit soms duizelingwekkende leven,
willen wij kiezen en gekozen worden, ons doel bereiken.
Help ons, Heer, om de goede keuzes te maken,
de keuzes die naar het beloofde leven leiden,
de keuze die ons uw weg
vastberaden en stralend doen bewandelen.

Sylvie Reff-Stern 
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Suggesties voor overwegingen
Wat ouders kunnen geven
Kinderen zijn te gast bij hun ouders. Ze komen in de ruimte 
die voor hen is opengehouden, ze blijven een tijdje - vijftien, 
twintig, vijfentwintig jaar – en gaan dan weer weg om hun 
eigen ruimte te scheppen. Hoewel ouders spreken over ‘onze 
zoon’ en ‘onze dochter’, 
zijn hun kinderen hun eigendom niet. 
In menig opzicht zijn kinderen vreemden. Ouders moeten 
hen leren kennen, hun sterke en zwakke kanten ontdekken. 
Ze moeten hen begeleiden naar de volwassenheid en ervoor 
zorgen dat ze hun eigen beslissingen kunnen nemen. 
Het beste wat ouders aan hun kinderen kunnen geven is hun 
onderlinge liefde. Door die liefde scheppen ze een onbezorgde 
plek voor kinderen waarin ze kunnen groeien. Ze geven hun 
daardoor zelfvertrouwen en vrijheid om hun eigen weg in het 
leven te vinden. 

Henri Nouwen

Lastige teksten
Kinderen boeten voor de daden van de ouders?
Sommige teksten in de Bijbel zijn lastig en gaan op het 
eerste gezicht dwars tegen je rechtvaardigheidsgevoel in. 
Bijvoorbeeld dat kinderen tot in het derde en vierde geslacht 
boeten voor de daden van hun ouders (zie bijvoorbeeld Deut. 
5,9).

In onze studietijd bezochten een vriendin en ik als verplicht 
onderdeel van onze opleiding een keer de rechtbank. De 
zaak die wij bijwoonden, betrof een vader en een zoon die in 
een woedende bui hun huurwoning kapot hadden geslagen. 
Geen zware zaak, gelukkig, en af en toe, bijvoorbeeld toen de 
rechter uiterst serieus doorvroeg over de toestand van het 
gesloopte tuinhekje, had het haast iets komisch. Toch was het 
totaalplaatje allesbehalve grappig. De jongen was duidelijk 

geen hoogvlieger en had alleen zijn vader. Vader, die op ons 
overkwam als zijnde zwakbegaafd, had zoon meegetrokken 
in zijn vandalistische actie. Ze waren bekend bij allerhande 
hulpverlening en de zoon, die al het één en ander op zijn 
kerfstok had, was net begonnen aan een traject van begeleid 
op kamers wonen. Hun eerlijkheid was pijnlijk, want ze leken 
totaal niet te beseffen dat ze juridisch bezien onhandige 
dingen zeiden. Financieel, intellectueel, emotioneel en 
sociaal: op alle fronten was het armoe troef. Aso’s, in de 
volksmond.

De rechter was dan ook mild voor de twee en de zaak werd 
luchtigjes afgesloten. Toch maakte het rechtbankbezoekje 
diepe indruk op ons. We waren het er roerend over eens dat 
als je zó moest opgroeien als deze jongen, je bijster weinig 
kans maakte in het leven. Als je je als kind bevindt in een 
instabiele situatie vol problemen, als je zonder ontbijt de 
deur uit moet en niet wordt aangemoedigd en geholpen 
met je schoolwerk, als er geen liefde is, als je niet leert hoe 
je op een gezonde en constructieve manier met je boosheid 
en frustratie om kunt gaan, maar je voorbeeld een ouder is 
die de boel kort en klein slaat als iets hem niet zint… ineens 
konden we ons goed voorstellen dat bepaalde problemen, 
zoals huiselijk geweld, zonder interventie in veel families van 
generatie op generatie worden overgedragen. Terwijl we het 
daar over hadden, legden we ineens de link met dit soort 
Bijbelcitaten. Zou je die ook zó kunnen interpreteren?

Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat een liefdevolle en 
kansrijke opvoeding door je ouders, maar ook door je hele 
omgeving, van levensbelang is. Als er letterlijk en figuurlijk 
geen voeding is, als er geen liefde is, als er ‘God noch gebod’ 
is, als er geen empathie en compassie wordt bijgebracht… 
dan zijn de gevolgen enorm en lang niet altijd binnen één 
generatie opgelost.

Toch is het niet allemaal een loden last die rust op onze 
schouders en die van mensen met kinderen in het bijzonder. 
Op het dreigend klinkende vers volgt namelijk: ‘maar als ze mij 
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot 
in het duizendste geslacht.’ (Deut. 5,10)

Eén persoon of school die maaltijden uitdeelt aan kinderen 
uit arme gezinnen, één luisterend oor, één lieve buurvrouw of 
buurman… iedere daad van liefde, zeker aan kinderen, heeft 
effect en kan een blijvende indruk maken. Laten we die liefde 
van God, onze Vader, met elkaar blijven delen – tot in het 
duizendste geslacht.

Simone Ooms
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Elke dag moeten we uitmaken 
of we barmhartige Samaritanen zijn 
of onverschillige omstanders.
Paus Franciscus: Fratelli Tutti nr 69 

Foto: Matt Collamer, Unsplash.
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'Het is aan ons om de droom 
van universele broederschap 
waar te maken'
In zijn nieuwe encycliek Fratelli Tutti (‘Allen broeders en zusters’) roept Paus Franciscus 
‘alle mensen van goede wil’ op om te werken aan een mondiale samenleving waarin zorg 
en respect voor elkaar en de schepping centraal staan. Zijn oproep vindt weerklank op alle 
continenten.
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Leonardo Boff: Een lamp voor onze voeten
De nieuwe encycliek is een mijlpaal in de sociale leer van de 
Kerk. Het zal worden bestudeerd door zowel christenen als niet-
christenen, aangezien het gericht is tot alle mensen van goede 
wil. De manier van denken die onze samenleving bepaalt en aan 
de basis staat van de moderniteit, is antropocentrisch. De mens 
staat centraal, als dominus, heer en eigenaar van de natuur en 
van de aarde. Deze manier van denken heeft het aanzien van 
de aarde veranderd. Het heeft ons veel gebracht: welvaart en 
technologische vooruitgang. Maar inmiddels is duidelijk dat als 
we zo doorgaan we de aarde en onszelf vernietigen. Fratelli Tutti 
stelt een nieuwe manier van denken voor: de mens als frater. De 
paus pleit voor universele broederschap en sociale vriendschap. 
In de visie van de paus moeten we een nieuwe koers inzetten 
als mensheid: van de huidige technisch-industriële en 
individualistische samenleving naar een samenleving waarin 
solidariteit en zorg voor al het leven centraal staan. We hoeven 
niet te wachten op de politieke en economische machthebbers 
van deze wereld, zegt Paus Franciscus. Zoals hij in toespraken tot 
sociale bewegingen vaak heeft gezegd hoeven we ‘van boven’ 
niets te verwachten. "Begin zelf", zegt de paus steevast. De paus 
heeft met Fratelli Tutti zijn aandeel geleverd aan de nieuwe 
koers die we als mensheid moeten inzetten. Het is aan ons om 
de droom die hij ontvouwt realiteit te maken; om als broeders 
en zusters met elkaar en de gehele schepping in hetzelfde 
gemeenschappelijke huis te leven. Hebben we nog genoeg tijd 
en beschikken we over de wijsheid om deze overgang te maken? 
De ‘donkere wolken’ waarover de paus schrijft in het eerste 
hoofdstuk, zullen niet gauw verdwijnen. Maar Fratelli Tutti biedt 
hoop op een betere toekomst en is als een lamp voor onze 
voeten. Het verdrijft niet alle schaduwen, maar biedt wel zicht 
op het pad dat door ons allen moet worden afgelegd.
Leonardo Boff is een Braziliaanse bevrijdingstheoloog

Kardinaal Bo: Azië staat op een cruciaal kruispunt
Azië staat op een kruispunt. Zal Azië kiezen voor individuele 
hebzucht of zich inzetten voor het algemeen welzijn? Veel 
hangt af van hoe we de samenleving opnieuw opbouwen na 
Covid-19. Veel regeringen in Azië proberen terug te keren naar 
economische en sociale modellen die tot veel onheil hebben 
geleid. Laten we er echter voor zorgen dat het algemeen welzijn 
de basis vormt van de weg die we inslaan. Laten we zorgen 
voor een politiek die de menselijke waardigheid nastreeft; voor 
een economie die het sociale en culturele integreert in een 
consistent, leven gevende maatschappelijke orde. Covid-19 heeft 
onderliggende ‘systemische pandemieën’ in de samenleving 
blootgelegd, zoals racisme, ongelijkheid, haatzaaien, minachting 
voor armen, ouderen en ongeborenen, handel in vrouwen en 
kinderen. De doodstraf is nog steeds legaal in ten minste achttien 
Aziatische landen. Op ons continent woeden nog steeds enkele 
van de langstlopende oorlogen ter wereld. Miljoenen mensen 
hebben geen andere keuze dan hun gezin te verlaten en naar het 

buitenland te gaan om werk te zoeken. Tegen dit alles moeten 
we ‘vaccins van mededogen, solidariteit en rechtvaardigheid’ 
ontwikkelen. De paus wijst in het tweede hoofdstuk van Fratelli 
Tutti op het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Met 
barmhartigheid als maatstaf zijn we geroepen om kritiek te 
leveren op een cultuur waarin allen en alles worden afgedankt. 
We zijn geroepen om de rechten te verdedigen van mensen 
die kwetsbaar zijn gemaakt: vrouwen, kinderen, etnische 
minderheden, vluchtelingen, ongeborenen, bejaarden en vele 
anderen. Respect voor mensen en voor het algemeen welzijn is 
alleen mogelijk vanuit een besef van waarachtige broederschap.
Kardinaal Charles Bo van Yangon (Myanmar) is voorzitter van de 
Federation of Asian Bishops Conferences (FABC)

Elias Opongo sj: Ubuntu en een ‘cultuur van liefde’
In Nairobi, waar ik woon, is een sociale tweedeling zichtbaar die 
in de meeste grote steden van Afrika en in sommige delen van 
de wereld wordt aangetroffen: welvaart en weelde pal naast 
armoede en wanhoop. Ik zie leiders die zich inzetten voor sociale 
verandering naast corrupte leiders die erop uit zijn rijkdom te 
vergaren ten koste van de armen.
Het is triest dat de groeiende middenklasse in de meeste 
Afrikaanse hoofdsteden zich snel dezelfde kapitalistische 
levensstijl eigen maakt als de middenklasse elders ter wereld. 
Daarmee dreigt het gemeenschapsgevoel dat zulke diepe wortels 
heeft in Afrikaanse culturen, verloren te gaan. Paus Franciscus 
wijst terecht op de ‘mondialisering van de onverschilligheid’. 
In de rijke buitenwijken zie je hoe de rijken zich letterlijk 
terugtrekken achter muren die de vermeende ‘gevaarlijke armen’ 
buitenhouden. In Fratelli Tutti noemt de paus dit een ‘cultuur 
van muren’ (paragraaf 27). Dit zijn tegelijkertijd sociale muren 
die het onderscheid duidelijk maken tussen armen en rijken, de 
heersende klasse en de klasse die niets te zeggen heeft.
De situatie in Afrika laat duidelijk zien dat de economische 
systemen die tot nog toe gangbaar waren, veel ellende 
veroorzaken. Terecht veroordeelt de paus deze krachtig. Het 
is belangrijk dat elk economisch systeem rekening houdt met 
de behoeften van de armen en gemarginaliseerden, rekening 
houdt met het feit dat een grote werkloze bevolking kwetsbaar 
is voor mensenhandel, kindermishandeling, rekrutering door 
gewelddadige extremistische groeperingen, volksopstanden en 
verkapte slavernij in de vorm van betaalde arbeid. De traditionele 
Afrikaanse filosofie van ‘ubuntu’ onderstreept hoe verweven 
we als mensen met elkaar zijn. Een mens kan alleen mens zijn 
in relatie tot anderen. Ubuntu is gebaseerd op respect voor de 
menselijke waardigheid en een besef van verbondenheid met 
anderen. 
Elias Opongo sj is directeur van het Hekima Institute of Peace 
Studies and International Relations en regionaal coördinator van 
het Africa Forum for Catholic Social Teaching

Gerard Moorman
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Veiling met een missie
De werkgroep Missie en Ontwikkeling Zoe-
terwoude bijt het spits af. Sinds 1975 orga-
niseert zij jaarlijks een missieveiling, waarbij 
de aangeboden artikelen bij opbod worden 
verkocht. Je kan dan denken aan levensmid-
delen, boerenkazen en dinerbonnen, maar 
ook aan bijzondere voorwerpen, een avondje 
oppassen of een dagje machinaal slootwerk. 
Die worden gratis ter beschikking gesteld door 
particulieren en bedrijven. Naarmate de stem-
ming stijgt tijdens zo’n avond, willen soms ook 
gewone artikelen gewild zijn. Zo bracht ooit 
een doodgewoon pak spijkers fl. 2100,- op en 
ging een kist appelen voor fl. 1500,- weg. 
Aanvankelijk was de opbrengst bestemd voor 
de elf missionarissen, die uit dit dorp afkom-
stig waren. Dat aantal groeide nog tot zestien, 
maar nam daarna af. Wel gingen steeds meer 
jongeren voor een korte of langere periode 
naar het buitenland met een eigen missie om 
medemensen te helpen in knellende situaties. 
Om die reden is in 2018 de naam veranderd 
van missieveiling in ‘veiling met een missie’. 
Sinds 2004 schommelt de opbrengst van de 
veiling tussen 40.000 en 50.000 euro.

Online veiling
En toen kwam corona in 2020. Het gezellige 
jaarlijkse avondje veilen in het muziekcentrum 
met zo’n 150 tot 200 mensen zat er niet in. 
Maar een jaar overslaan leek ook niet goed, 
zeker niet voor de projecthouders in het Zui-
den. Waarom niet een online veiling op de 
geplande avond van 24 oktober? Twee leden 
gingen op onderzoek uit. Op internet vonden 
ze een aantal bedrijven, die online veilingen 
technisch mogelijk maken. De meeste vroegen 
een bepaald percentage van de opbrengst, 
variërend tussen de tien en twintig procent. 
Dat vond de werkgroep te gortig. Uiteindelijk 
kwamen ze terecht bij applepie. Die rekende 
een vast bedrag (ruim 900 euro) voor een 
veiling met maximaal 250 kavels. De tool kan 

je zelf invullen met foto’s van elk kavel. Vaak 
leverden sponsoren zelf foto’s aan. In andere 
gevallen hebben leden van de werkgroep 
foto’s gemaakt of gezocht op internet.
Om technische redenen is het uiteindelijk een 
veilingweek geworden, van 24 tot en met 30 
oktober. Er werd een aparte website ingericht, 
https://veilingmeteenmissie.onzeveilingon-
line.nl/ waarop alle ruim 200 kavels te vinden 
waren. Belangstellenden konden op hun 
computer, tablet of telefoon een bod doen. Ze 
ontvingen dan een verificatiemail om hun bod 
te bevestigen. Pas dan was het bod geldig. 
Die procedure bleek in de praktijk niet geheel 
probleemloos te verlopen. Geregeld kwam 
de mail terecht in de spambox en Ziggo- en 
Casema-klanten ontvingen helemaal niets. 
Zij werden aangeraden een ander mailadres 
te gebruiken. Wanneer iemand anders in de 
loop van de week een hoger bod uitbracht op 
hetzelfde artikel, kwam het eigen bod te ver-
vallen en ontving men een bericht daarover. 
Dat hogere bod was ook op de site te zien, 
dus desgewenst kon men hier weer overheen. 
De hoogste bieder ontving aan het einde van 
de veiling een mail met een betaalverzoek. 
Na betaling kon het kavel worden afgehaald 
in het Muziekcentrum op zondagmiddag 1 
november.

Resultaat
Op de slotavond was het topdrukte op de site. 
Op de 207 kavels is in totaal 1930 keer gebo-
den. De veiling had een opbrengst van 24.640 
euro. Minder dan de voorgaande jaren, maar 
het is de werkgroep alleszins meegevallen. 
“We zijn blij dat we tóch hebben geveild en 
hopen tegelijkertijd dat de veiling in 2021 
weer in het Muziekcentrum op de gebruike-
lijke manier kan doorgaan”, aldus voorzitter 
Peter Kortekaas.

Jan Maasen

Online veiling in Zoeterwoude
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zorgen er al bijna een jaar voor, dat de 
meeste sociale activiteiten niet of slechts heel beperkt doorgang kunnen vinden. De anderhalvemetersamenleving 
vraagt ook van missionaire groepen veel creativiteit en slimme oplossingen om aandacht en fondsen te blijven 
genereren voor missie, ontwikkeling en vrede. In deze jaargang willen we enige ‘good practices’ presenteren. 

MOV ACTIES IN TIJDEN VAN CORONA

Start van de veiling

Een deel van de aangeboden producten
Foto’s: werkgroep Missie en Ontwikkeling Zoetermeer
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Biografie
Van dit viertal is Dorothy Day waarschijnlijk 
het minst bekend. Eind vorig jaar 
verscheen een Nederlandse vertaling 
van een biografie over haar door Jim 
Forest. Daarmee kan die lacune worden 
gevuld. Aan de hand van haar twee 
autobiografieën en talloze artikelen, 
ooggetuigenverslagen en zijn eigen 
ervaringen in de Catholic Worker-
beweging vanaf 1960 schetst Forest een 
boeiend portret van een turbulent, intens 
en radicaal leven.
Dorothy Day werd geboren op 8 november 
1897 in Brooklyn, New York. Ze groeide 
op in San Francisco en Chicago in een 
weinig kerkelijk gezin, dat officieel tot 
de Episcopaalse kerk behoorde. Na het 
afbreken van een studie vertrok ze in 1916 
naar New York City. Daar vond ze een 
baan als journalist bij The Call, het enige 
socialistische dagblad van de stad, en later 

bij het tijdschrift de Masses. In november 
1917 werd ze voor het eerst gearresteerd, 
toen ze deelnam aan een demonstratie 
voor vrouwenkiesrecht voor het Witte Huis 
in Washington. Na haar vrijlating verruilde 
ze de journalistiek voor de verpleging. 
In 1922 aanvaardde ze weer een baan 
als journalist, eerst in Chicago, daarna 
in New Orleans. In 1924 keerde ze terug 
naar New York, waar ze een relatie kreeg 
met de Engelse anarchist en atheïst 
Forster Batterham. Hoewel ze vanwege 
een eerdere abortus in 1919 dacht 
onvruchtbaar te zijn, werd ze zwanger. 
De geboorte van haar dochter Tamar in 
1926 gaf Dorothy het laatste zetje om 
rooms-katholiek te worden, zeer tot 
verwondering van haar socialistische en 
anarchistische vriendenkring. Het leidde 
ook tot een breuk met Forster en Dorothy 
voedde Tamar als alleenstaande moeder 
op. 

Catholic Worker
Eind 1932 ontmoette ze Peter Maurin, 
een Franse immigrant die twintig jaar 
ouder was dan zij. Hij leidde een vroom, 
uiterst sober en celibatair bestaan en had 
een programma voor sociale vernieuwing 
ontwikkeld, dat hij de ‘groene revolutie’ 
noemde. Daarin was een grote plaats 
weggelegd voor kleine agrarische 
gemeenschappen waar arbeiders en 
intellectuelen samen zouden werken en 
discussiëren. Voor die revolutie was een 
radicale katholieke krant nodig, die de 
katholieke sociale leer kon verspreiden 
en initiatieven zou bevorderen, die die 
vreedzame omwenteling naderbij zou 
brengen. Zou Dorothy die krant niet 
kunnen gaan uitgeven?
Op 1 mei 1933 werden de eerste 
exemplaren van The Catholic Worker voor 
een penny per stuk verkocht op Union 
Square. De maandelijkse krant voorzag 

‘We zijn 
allemaal geroepen 
heiligen te zijn’
De radicale inzet van Dorothy Day 
en de Catholic Worker-beweging

De kop boven dit artikel zou gemakkelijk kunnen doorgaan voor een uitspraak van paus Franciscus. Als je zijn 
apostolische exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ uit 2018 leest, kom je deze woorden bijna letterlijk tegen (zie b.v. par. 
14). Ze geven ook kernachtig het fundamentele uitgangspunt weer van de Amerikaanse katholieke activiste Dorothy 
Day (1897-1980). Ooit stonden deze woorden zelfs in grote kapitalen over de volle breedte van de voorpagina boven 
een artikel in haar krant The Catholic Worker. Ik vermoed, dat paus Franciscus haar wel als een geestverwante 
beschouwd. In ieder geval noemde hij haar in een toespraak tot het Amerikaanse congres op 24 september 2015 
in één adem met Abraham Lincoln, Martin Luther King en Thomas Merton als een inspirerend voorbeeld voor 
Amerikanen. “Haar sociale activisme, haar passie voor rechtvaardigheid en voor de zaak van de onderdrukten, 
werden geïnspireerd door het Evangelie, haar geloof, en het voorbeeld van de heiligen,” aldus de paus. 

Dorothy Day spreekt tijdens een demonstratie 
tegen de Vietnamoorlog in New York. Foto: Diana Davies
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in een behoefte. De oplage steeg binnen 
zes maanden van 2.500 naar 35.000 
exemplaren om door te groeien naar meer 
dan 100.000 in 1936. The Catholic Worker 
bracht nieuws over sociaaleconomische 
problemen, politiek en kerkelijk nieuws, 
en gaf er commentaar op. Daarbij werd 
steeds de kant gekozen van de arbeiders 
en hun vakbonden. Het uitgedragen 
ideaal was katholiek anarchisme, waarbij 
persoonlijke verantwoordelijkheid 
voorop stond en mensen niet moesten 
verwachten dat de overheid elk probleem 
zou oplossen.

Huizen van gastvrijheid
Geïnspireerd door de vroegchristelijke 
traditie van gasthuizen en de aandacht 
voor de werken van barmhartigheid hield 
Maurin in het oktobernummer van 1933 
van de Catholic Worker een pleidooi 
voor het beschikbaar stellen van een 
kamer voor gastvrijheid, de zogeheten 
Christuskamer: “Mensen met een huis 
zouden een kamer van gastvrijheid moeten 
hebben, zodat ze onderdak kunnen 
bieden aan de armen in de parochie. De 
overige behoeftige leden van de parochie 
zouden onderdak moeten krijgen in het 
parochiehuis. Meubels, kleding en voedsel 
zouden moeten worden gestuurd naar alle 
behoeftige leden van de parochie vanuit 
het parochiële Huis van Gastvrijheid.” (p. 
143) Dorothy Day kreeg al snel de kans 
om deze woorden in praktijk te brengen. 
Begin december klopte een dakloze jonge 

vrouw aan bij het appartement waar 
Day woonde en ook de Catholic Worker 
werd gemaakt: “Ik heb begrepen dat u 
een huis van gastvrijheid hebt.” Diezelfde 
middag huurde Day nog een woning in het 
complex en het eerste huis van gastvrijheid 
was een feit. Kort daarna werden andere 
huizen aangekocht.
The Catholic Worker groeide uit tot 
een nationale beweging. In 1936 
waren er 33 Catholic Worker-huizen, 
verspreid over heel de VS. Iedereen was 
welkom, alle noodlijdenden die om hulp 
vroegen werden door Day beschouwd 
als familie in Christus. Ook werd er 
geëxperimenteerd met het opzetten van 
landbouwcommunes, met weinig succes. 

Pacifisme
De inzet voor de meest kwetsbaren 
in de samenleving via de werken van 
barmhartigheid leidde ook tot een ander 
belangrijk kenmerk van de Catholic 
Worker-beweging: de aandacht voor 
vredeswerk en geweldloze actie. Je kan 
Jezus niet volledig navolgen zonder 
te breken met vijandschap en haat, 
oorlogsvoering en doden, aldus Day. De 
werken van barmhartigheid staan immers 
haaks op de werken van oorlogsvoering. 
“Waarom met de linkerhand teniet doen 
wat de rechterhand tot stand heeft 
gebracht? De ene dag de naakten kleden 
om ze vervolgens levend te verbranden? 
Op maandag de dorstigen te drinken 
geven om op dinsdag de waterinstallatie 

te vernietigen? Daklozen onderdak 
bieden en vervolgens de stad in brand 
steken?” (p. 184) The Catholic Worker 
koos dan ook geen partij voor Franco in 
de Spaanse burgeroorlog, zette zich in 
voor dienstweigeren tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de oorlog in Vietnam en 
voerde actie tegen de kernbewapening. 
Jarenlang protesteerde men ook tegen de 
civiele luchtaanvaloefeningen, die burgers 
moesten voorbereiden op een nucleaire 
aanval. Dorothy Day werd daarbij ook 
herhaaldelijk gearresteerd.
Werd zij aanvankelijk geconfronteerd 
met veel afwijzing en weggezet als 
religieuze execentriekeling, in de loop 
van de decennia ontving zij meer en 
meer erkenning als een eerbiedwaardige 
profeet. Zij was een van de 50 ‘Moeders 
voor Vrede’ die in 1963 naar Rome reisden 
om paus Johannes XXIII te bedanken voor 
zijn encycliek Pacem in Terris, die handelde 
over de wereldvrede. Twee jaar later was 
zij weer in Rome om deel te nemen aan 
een vastenactie om de deelnemers aan 
het Tweede Vaticaans Concilie ertoe te 
bewegen een pacifistische constitutie op 
te stellen. Met succes. Gaudium et Spes 
veroordeelde expliciet het bombarderen 
van steden of gebieden, waar onschuldige 
burgers wonen, een standaardpraktijk in 
de Vietnamoorlog. 

In de jaren zeventig nam haar gezondheid 
af. Toch bleef zij zich inzetten voor 
gerechtigheid en vrede en reisde de 
wereld rond om Catholic Worker-huizen 
te stichten. In India bezocht ze Moeder 
Teresa van Calcutta, die haar het kruis 
opspeldde dat alleen volledig geprofeste 
leden van de Missionarissen van 
Naastenliefde droegen. Ze overleed op 29 
november 1980 in New York City.

Dorothy Day moet een bijzonder mens 
zijn geweest, een scherp en sensibel 
waarneemster. Ze had oog voor 
schoonheid op de meest onverwachte 
plekken: een bloeiende plant in een gribus 
van een achterbuurt, een stukje huisvlijt 
bij het afval. Ze had kennelijk een grote 
ontvankelijkheid voor het religieuze, terwijl 
zij dat niet van huis uit had meegekregen 
en in de eerste dertig jaar van haar leven 

Dorothy Day op een gebrandschilderd kerkraam in de kerk van Our Lady of Lourdes op Staten Island (New York).
Foto: Jim Forest
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vooral in niet- of zelfs antikerkelijke 
kringen verbleef. Toch lijkt haar overgang 
naar de katholieke kerk in 1927 niet op 
een plotselinge bekering, maar eerder 
het resultaat van een langdurig proces. 
Waarbij een van de aantrekkingskrachten 
van de katholieke kerk voor haar was, 
dat zij in de Verenigde Staten van die tijd 
vooral een kerk van arme migranten was. 
Ze had oog voor de potentie van mensen, 
die zij ontmoette, of het nu armen waren 
of vrijwillige medewerkers. Ze wilde een 
radicaal leven leiden in het voetspoor 
van Jezus, waarvan vrijwillige armoede 
een kenmerk was naast het directe 
lenigen van nood en het opkomen voor 
rechtvaardigheid, en nodigde anderen 
uit dat ook te doen. Ze had een wat 
anarchistische inslag, de Catholic Worker is 
nooit een geregelde organisatie geworden, 
meer een beweging, maar tegelijk 
opereerde ze ook als een abdis wier woord 
telde. Ze stond voor haar idealen en 
inspireerde talloze mensen, terwijl zij zelf 
werd gevoed door haar dagelijkse gebed 
en kerkgang. 

De Catholic Worker-beweging telt 
wereldwijd momenteel meer dan 175 
huizen van gastvrijheid, waarvan twee in 
Nederland. Het Jeannette Noëlhuis werd in 
1988 gesticht in Amsterdam Zuid-Oost. De 
tweede gemeenschap is pas een half jaar 
open en is genoemd naar Dorothy Day. 

Voorstel
Deze Missionaire Agenda valt aan het begin 
van de Veertigdagentijd op uw deurmat. Als 
u het boek snel bestelt, kan u het nog gebrui-
ken als een alternatieve vastenmeditatie. Lees 
elke dag een hoofdstuk. Ongetwijfeld vindt u 
daarin een uitspraak, die u aanspreekt, uit-
daagt of verwondert. Noteer die en denk daar 
wat over na in de loop van de dag. Aan het 
eind van deze Veertigdagentijd heeft u dan 
niet alleen kennis gemaakt met een boeiende 
vrouw, maar heeft ze u ook verder geholpen 
om zelf een heilige te worden.

Jan Maasen

Alles is Genade.
Een biografie van Dorothy Day.
Jim Forest. 
Vertaling: Jeannette Noëlhuis. 
Uitgeverij Damon. 
ISBN 9789463402873. Prijs: € 29,90

Leden van het Jeannette Noëlhuis tijdens een recent protest tegen kernwapens op Volkel. 
Foto: Jeannette Noëlhuis

Bewoners van het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam, een huis van gastvrijheid. 
Foto: Jeannette Noëlhuis

pagina 17



NIEUWS / BERICHTEN
Kerkelijke leiders roepen 
regeringen op anti-
kernwapenverdrag te tekenen

Op vrijdag 22 januari 2021 trad 
het VN-Verdrag inzake het Verbod 
op Kernwapens in werking. De 
meest vernietigende van alle 
massavernietigingswapens worden al 
langer als immoreel beschouwd. Met 
dit VN-verdrag worden ze nu eindelijk 
ook illegaal. Een groot aantal katholieke 
bisschoppen en leiders van katholieke 
organisaties, roepen hun regeringen op 
dit verdrag ook te ratificeren
In de brief schrijven zij dat zij de 
inwerkingtreding van het VN-
Verdrag inzake het Verbod op 
Kernwapens verwelkomen. Ze 
vindt het bemoedigend dat een 
meerderheid van de VN-lidstaten het 
nieuwe verdrag actief steunt en het 
aanvaardt, ondertekent en ratificeert. 
Opiniepeilingen tonen aan dat die steun 
wereldwijd is. Onder de Nederlandse 
ondertekenaars abt Bernardus Peeters, 
namens de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen, bisschop Gerard de 
Korte, bisschop van het bisdom 
’s-Hertogenbosch, Peter van Hoof, 
directeur van Vastenactie en Anna 
Timmerman van PAX voor Vrede.

Franciscusboot in het 
Amazonewoud ook ingezet 
tegen corona

Sinds 2019 vaart in het Amazonewoud 
de zogenaamde Franciscusboot. Het 
is een varend ziekenhuis dat mede op 
initiatief van paus Franciscus is opgericht. 
Op 18 augustus 2019 werden de eerste 
patiënten geholpen, dankzij financiële 
hulp van het Vaticaan, de lokale kerk 
en de Braziliaanse overheid Het brengt 
gezondheidszorg aan zo’n 700.000 
mensen die wonen in dorpen aan de 
rivier of dieper in het Amazonewoud. 
In het schip van 32 meter zijn o.a. een 
operatiekamer, een echoapparaat, 
röntgenapparaat, laboratorium en 

ruimte voor een oogarts en een tandarts. 
Het 23 personen tellende team op het 
schip bestaat uit vrijwilligers, medici, 
verzorgers, crew en franciscanen. 
De inheemse bewoners van het 
Amazonegebied worden zwaar getroffen 
door de coronapandemie er zijn al veel 
doden te betreuren. De boot ‘Papa 
Francisco’ wordt daarom nu ook ingezet 
voor verpleging van coronazieken en 
voor voorlichting.  
Vanwege het grote succes van deze 
eerste boot zijn er inmiddels nog 
twee in de planning. Deze worden 
o.a. gefinancierd met gelden die 
bedrijven als BASF en Shell als boete 
en schadevergoeding moeten betalen 
vanwege vervuilende praktijken in het 
Amazonegebied.

Religieus leven in Oost en West: 
Antonius als bezieler 
Zondag voor de Oosterse Kerken 
– 2 mei 2020

Antonius (251-356) werd geboren als 
kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd 
– na de dood van zijn ouders – trok hij 
zich terug in de woestijn. Later voegden 
anderen zich bij hem. Zo lag hij aan de 
oorsprong van het gemeenschappelijke 
monastieke leven. Antonius werd bekend 

als de vader van het religieuze leven. 
Op deze zondag willen we kijken naar 
het grote belang van het religieuze 
leven voor de geloofsgemeenschap. In 
Nederland heeft het religieuze leven 
een grote bloei gekend in de tweede 
helft van de 19e en de eerste helft van 
de 20e eeuw. In de tweede helft van 
de 20e eeuw heeft er een kentering 
plaatsgevonden. 
Daarnaast zijn er in de loop van de vorige 
eeuw diverse oecumenische religieuze 
gemeenschappen ontstaan. In de 
protestantse wereld werd de betekenis 
van het religieuze leven opnieuw 
ontdekt. 
Het oosters christendom is sterk 
gevormd door het monastieke leven. De 
monastieke tradities van de Oosterse 
Kerken zijn ook in ons land te vinden. Zij 
staan eveneens voor de uitdaging om 
hun gemeenschappen in onze seculiere 
cultuur te doen opbloeien. Voor deze 
gemeenschappen is het leven van 
Antonius een bron van inspiratie.  
Hoe zal het religieuze leven zich in 
de toekomst ontwikkelen? Wie geeft 
bezieling? Op deze zondag kijken we 
hoe Antonius de Grote een bezieler kan 
zijn voor het religieus leven in Oost en 
West in de 21e eeuw. En hoe religieus 
leven een bezieling kan zijn voor heel de 
Kerk. Voor het vieren van deze zondag 
in de liturgie komen een digitale poster, 
preeksuggesties en enkele artikelen 
ter beschikking op de website www.
oecumene.nl onder kalender  Zondag 
voor de Oosterse Kerken.  
Voor meer info: secretariaat@
oecumene.nl, 073-7370026.
Op 23 april is er een symposium in de 
vorm van een webinar over de thematiek 
van de Zondag voor de Oosterse Kerken. 
Zie www.oecumene.nl 

Virtuele wandeltocht 
door Afrika

Sinds enkele jaren organiseert 
Vastenactie een Pelgrimstocht in de 
Vastentijd, waarvan de opbrengst 
is bestemd voor de projecten die 

Religieus leven in Oost en West
Antonius als bezieler
Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021
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de organisatie steunt. Vanwege de 
coronapandemie, kan deze dit jaar niet 
doorgaan. Daarom is er een alternatief. 
Een virtuele wandeling door Afrika.
Op woensdag 17 februari start de 
virtuele wandeltocht ‘Wandel voor 
een ander’. We lopen van Sierra Leone 
naar Zambia, dwars door Afrika via 
onder andere Congo, Kameroen en 
Burkina Faso. De tocht is maar liefst 
9200 kilometer! Gelukkig doen we 
het samen: u kunt thuis ‘gewoon’ uw 
wandelingen maken – of uw fietstocht of 
hardloopronde - en u meldt vervolgens 
op de speciale actiewebsite hoeveel 
kilometer u hebt afgelegd. Uw kilometers 
worden toegevoegd aan de reis en 
zo leggen we samen de duizenden 
kilometers in ruim zes weken af. U 
ontvangt tussentijds regelmatig updates 
over de landen en plaatsen waar we 
doorheen lopen en over de ervaringen 
van mede-wandelaars. Deelname kost 
€ 25,--. Maar u kunt zich natuurlijk ook 
laten sponsoren door familie of vrienden 
voor de gelopen kilometers. 
Meer informatie: www.vastenactie.nl 

Welke bruggenbouwers 
verdienen de KNR –
Waarderingsprijs?

Eens in de twee jaar reiken de 
Hogere Oversten van de religieuze 
orden en congregaties, verenigd in 
de KNR (Konferentie Nederlandse 
Religieuzen) een prijs uit aan een 
initiatief dat zij waarderen en waarin 
zij zich herkennen. De prijs van 2021, 
een geldbedrag van € 5.000,-- en een 
bronzen beeldje, is bestemd voor 
een project of initiatief dat zich in het 
brede gebied van onderwijs/vorming 
op bijzondere wijze inzet voor het 
overbruggen van verschillen.
We zien in onze maatschappij een 
steeds grotere diversiteit maar ook een 
groeiende polarisatie. Er is steeds meer 
sprake van wij.zij.denken 

Onderwijs en vorming zijn in onze 
tijd belangrijke middelen om deze 
verschillen te overbruggen: enerzijds 
door mensen met een achterstand 
middels scholing, training en coaching 

meer kansen te bieden; anderzijds 
door in vorming en onderwijs de ander 
te leren kennen, vooroordelen weg 
te nemen en te laten inzien dat er 
verschillen mogen zijn en dat diversiteit 
iets positiefs kan zijn.
Kent u een persoon, project of 
initiatief dat door scholing, vorming of 
coaching in brede zin bijdraagt aan het 
overbruggen van verschillen in onze 
maatschappij? Draag het dan voor 
voor de KNR-waarderingsprijs. Doe het 
uiterlijk 31 maart 2021. Alle informatie 
over de procedure en de criteria zijn te 
vinden op www.knr.nl

Vicaris Vincent Goulmy 
benoemd tot directeur Missio 
Nederland 

Vicaris Vincent Goulmy is benoemd 
tot Nationaal directeur van Missio/
Pauselijke Missiewerken in Nederland. 
Goulmy volgt in deze functie pater 
Eduard Kimman sj op, wiens maximale 
zittingstermijn verstreken is. 
Vincent Goulmy (1962) werd in 1986 
tot priester gewijd. Sinds 2016 is hij 
vicaris voor missiezaken in het bisdom 
Roermond. Daarnaast werkt hij al vele 
jaren als pastoor in Brunssum. Deze 
taken blijft hij uitoefenen naast zijn 
nieuwe taak als directeur van Missio.

Webinar en gesprekshandleiding 
Fratelli Tutti

Vrijdag 29 januari organiseerde de 
Laudato Si' werkgroep Nederland in 
samenwerking met de Bisschoppelijke 
Vastenactie en de KNR een webinar over 
Fratelli Tutti. Zo’n 250 belangstellende 
namen online deel. Het webinar bleek 
een prima middel om Fratelli Tutti 
voor het voetlicht te brengen. Mgr. 
Gerard de Korte gaf een algemene 
inleiding op de encycliek. Broeder 
Theo van Adrichem ofm sprak over de 
interreligieuze dialoog. Prof. dr. Fred van 
Iersel lichtte toe welke vernieuwende 
elementen de paus inbrengt in het 
kerkelijk denken over oorlog en vrede. 
Kleine zuster Els van Jezus sprak over 
Charles de Foucauld en hoe zijn ideaal 
van universele broederschap de paus 
heeft geïnspireerd. U kunt het webinar 
nog terugkijken op de websites van de 
Vastenactie en de KNR. Ook de teksten 
van de inleiders zijn daar te vinden.
De Konferentie Nederlandse Religieuzen 
heeft ook een gesprekshandleiding 
uitgebracht bij de encycliek Fratelli Tutti. 
De handleiding kan worden gebruikt 
om de encycliek in groepsverband 
te bespreken of voor individuele 
overweging. Van elk hoofdstuk is een 
korte samenvatting gemaakt en zijn 
enkele citaten opgenomen. Daarnaast 
zijn er vragen om de tekst te verwerken. 
Ook deze is te vinden op www.knr.nl 
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In ons eerste jaar in Nederland leerden we 
de taal en maakten we veel uitstapjes naar 
allerlei plaatsen in het land om kerken, 
musea en andere dingen te bezoeken. Het 
belangrijkste doel van dit eerste jaar was om 
zelf de cultuur te leren kennen en te ervaren 
hoe we kunnen omgaan met mensen met 
verschillende achtergronden. Het is een soort 
kleine inburgering voor ons.

Van deze kleine inburgering heb ik 
bijvoorbeeld geleerd hoe belangrijk het is om 
in Nederland een afspraak te maken. Als we 
iemand willen bezoeken, moeten we vooraf 
een afspraak maken. De kleine inburgering 
deed mij ook begrijpen dat hard werken, 
serieus iets aanpakken en duidelijke taal 
spreken de mentaliteit en het levensprincipe 
zijn van de meeste Nederlanders. In 
Indonesië is dit heel anders. Onze pastorale 
dynamiek is heel spontaan en ontspannen. 
Het is niet ongebruikelijk dat de preken van 
de priester vergezeld gaan met grappige 
en interessante verhalen. Zo’n manier van 
preken zal anders aanvoelen voor de mensen 
hier. Omdat onze opvatting van grappen 
en ons gevoel voor humor anders is. Deze 
kleine inburgering was op deze manier dus 
de basis voor onze start van echte pastorale 
activiteiten. In oktober 2019 werden we 
benoemd tot kapelaan in de parochies van 
Schimmert en Genhout. Ook verhuisden 
we van Vroenhof naar de montfortaanse 
communiteit in Schimmert. Met pastoor John 
van Oss smm begonnen we actief betrokken 
te raken bij verschillende parochiële en 
pastorale activiteiten. Daarnaast hebben wij 
ons aangesloten bij de parochiekoorgroep 
en zijn lid geworden van sportverenigingen 

in ons dorp. We hebben veel discussies over 
geloof gehad, die we misschien niet zouden 
hebben als we altijd in het kerkgebouw 
en het klooster waren gebleven. We 
discussieerden in sportclubs of in cafés. 
Wat is het fijn om onze sportvrienden 
spontaan te horen zeggen: “Kapelaan, we 
willen dat je ons kind later doopt ”. Naast 
de parochie hebben we ook bijzondere 
projecten vanuit de congregatie. De 
aanzet daartoe is gegeven voordat de 
coronapandemie begon. 
Met jonge Montfortanen uit België en 
Duitsland zijn we samen geweest voor bezin-
ning en verdieping van onze montfortaanse 
spiritualiteit. Vanwege de pandemie kon een 
grote bijeenkomst met jonge montfortanen 
in Polen niet doorgaan. Ook hier in Neder-
land heeft de pandemie ons parten gespeeld. 
Samen met vrijwilligers hadden we plannen 
gemaakt voor een project in Nederland, 
maar door de pandemie kunnen we nog niet 
starten. We weten ook niet zeker hoe ons 
werk er in de toekomst uit zal zien. Maar ik 
geloof dat de kleine projecten waaraan we 
net aan begonnen zijn, een manier zijn voor 
ons om van het christelijke geloof in Europa 
een ‘veldhospitaal’ te maken, zoals paus 
Franciscus ons opriep. Het gaat om sociale, 
gezondheids- en liefdadigheidsdiensten zoals 
de kerk vanaf het begin van haar geschiede-
nis heeft gedaan. Dat mag niet geïsoleerd 
worden in een gebouw maar moet ten goede 
komen van mensen in nood. Mogen onze 
kleine projecten de aanwezigheid laten zien 
van een vitale kerk in onze parochies, 
in Nederland, en in Europa. 

Pater Stefan Musanai smm

COLUMN

In oktober 2018 kwam pater Stefan Musanai smm, vanuit Indonesië via Frankrijk 
naar Nederland. Twee weken later, kwam zijn medebroeder Charles Leta smm. In 
Nederland woonden de twee Indonesische montfortanen bij de confraters in het 
klooster Vroenhof in Valkenburg, Zuid-Limburg. Daar leerden ze Nederlands en 
maakten kennis met ons land. Momenteel wonen ze in Schimmert en hebben beiden 
een part-time aanstelling als kapelaan in de parochies Schimmert en Genhout.
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Vanuit Indonesië 
naar Nederland

Paters Stefan en Charles zingen de cantieken 
van Montfort tijdens hun aanstellingsviering 

in Schimmert.
Foto's: Montfortanen

Pater Stefan Musanai smm

Pater Charles Leta smm
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