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Van de redactie

en hun positie in de maatschappij wil
verbeteren, wordt hij door de regering
tegengewerkt.
In dit nummer verder de MOV-groep van
de Claraparochie in het Groene Hart. Deze
groep liet zich niet afschrikken door de
beperkingen van de coronamaatregelen
maar wist op een creatieve manier de
Adventsactie en de Vastenactie tot een
succes te maken. Een voorbeeld voor
andere groepen. Door deze verhalen,
hopen we u als MOV-vrijwilliger te
inspireren bij uw inzet. Omdat we dit ook
in de toekomst willen blijven doen, doen
we ook nu weer een beroep op u voor een
vrijwillige financiële bijdrage. Zodat we ook
de komende jaren met mooie verhalen
en goede voorbeelden u kunnen blijven
inspireren.
Erica Op ‘t Hoog
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Inhoud

Ontmoeting en inclusie zijn woorden
die in dit nummer van de Missionaire
Agenda centraal staan. Het zijn woorden
die passen bij de encycliek Fratelli Tutti
van paus Franciscus waarin hij pleit voor
wereldwijde broederschap. In de komende
Vredesweek in september staat inclusie
ook centraal. Ons wordt de vraag gesteld
wat wij in Vredesnaam doen? Zijn wij zelf
in staat om altijd inclusief te denken en te
handelen? Iemand die dat zeker probeert,
is pionier Duncan die centraal staat in de
campagne van MIVA dit jaar. Hij zet zich
in voor kinderen en jongeren met een
handicap, zodat zij betere kansen krijgen in
de maatschappij en erbij kunnen horen.
Anders is dat in de Filippijnen; daar dreigt
missionair werker Otto de Vries het land
uitgezet te worden omdat hij opkomt
voor de rechten van arbeiders. Waar hij
probeert te luisteren naar hun verhalen

MIVA-COLLECTE 2021

Zorg voor jonge kinderen
in de kliniek in Kajiado, Kenia
Foto: MIVA/Joost Bastmeijer

Medische zorg voor de meest
kwetsbaren in Kenia
Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 augustus de MIVA-collecte plaats in de kerken. We mogen de kerken
weer bezoeken. Maar veel kan ook nog niet. Hulp is nu meer dan ooit nodig. Dichtbij, maar ook verder weg.
Wereldwijd worden vervoers- en
communicatiemiddelen van MIVA
ingezet om mensen te beschermen
tegen het COVID-19 virus. De meest
kwetsbare mensen worden het hardst
getroffen, in Nederland maar zeker ook
in ontwikkelingslanden. Ook daar gelden
maatregelen en kunnen onze pioniers hun
werk niet doen zoals zij zouden willen.
Uitbreiding kliniek
Via de parochies wil MIVA graag aandacht
voor het bereikbaar maken van medische
zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor
Pionier Duncan. Hij is directeur van een
gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia.
Opgezet in 1979 om kinderen met een
handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid
tot een centrum met een kliniek en een
school. Duncan heeft een bestemming:
“Ik wil de capaciteit van het centrum de
komende twee jaar verdubbelen, zodat we
nog meer mensen kunnen helpen. Een auto
is daarbij onmisbaar.”

Collectemateriaal
Op www.miva.nl leest u meer over dit
project. In juli ontvangen de parochies het
campagnemateriaal voor deze collecte.
Met daarin uitdeelmateriaal voor in de kerk
en liturgische suggesties. Wij stellen het
zeer op prijs als u de campagne onder de
aandacht brengt binnen uw parochie en in
de plaatselijke media. Gezien de situatie
nu is online aandacht op uw website of
nieuwsbrief ook heel erg welkom. Heeft u
vragen over het uitdeelmateriaal? Stuur
dan een e-mail naar info@miva.nl. Wij
helpen u graag.
MIVA inspiratiedag in juni
gaat niet door
Gezien de huidige situatie is besloten dat er
dit jaar geen MIVA inspiratiedag plaatsvindt.
We willen u echter wel de gelegenheid
geven tot het stellen van extra vragen.
Ook is er nu al veel informatie over het
project beschikbaar. Mocht u hierover meer
willen weten, dan kunt u dat aangeven via
collecte@miva.nl. Wellicht kunnen wij u
dan ‘op afstand’ van dienst zijn.

Duncan maakt impact
Het centrum van Duncan biedt
zorg aan heel veel mensen.
De verschillende afdelingen
ontvangen dagelijks veel
bezoekers.
• Fysiotherapie
> 30 mensen per dag
• Apotheek
tot 300 mensen per dag
• Orthopedie
tot 100 mensen per maand
Al 41 jaar
Het centrum werd opgericht
in 1979, het geboortejaar van
Duncan. Vorig jaar werd het
40-jarig bestaan gevierd met een
terugblik. De cijfers werden nog
eens op een rij gezet. De afdeling
orthopedie bleek in al die jaren
meer dan 80.000 mensen te
hebben geholpen. Met protheses
en andere hulpmiddelen hebben
zij al die mensen weer mobiel
gemaakt. Een enorm aantal!
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MIVA

Samen
helpen we
Duncan
op weg

Medische zorg voor de
meest kwetsbaren

in Kenia
Pionier Duncan

Dit jaar steunen we met de MIVA collecte het werk van pionier Duncan in Kenia.
Helaas kon MIVA door de pandemie niet zelf reizen. En konden onze medewerkers
niet met eigen ogen zien hoe Duncan aan zijn bestemming werkt. Gelukkig hebben
we ook daar een breed netwerk en hebben lokale contactpersonen toch zijn verhaal
kunnen optekenen.

Centrum voor gezondheid en
onderwijs

Enkele leerlingen van het centrum

Het centrum biedt zorg aan mensen in een
groot gebied. “Er is een volledige kliniek
voor basiszorg, kraamzorg en oogzorg.
Daarnaast geven we fysiotherapie en
maken we protheses en hulpmiddelen
op de orthopedische afdeling. Zo helpen
we de kinderen met een handicap die
hier wonen, dat zijn er nu 81. Zij krijgen
onderwijs in onze kleine school, waar
we kinderen met en zonder handicap les
geven. Ook de mensen uit de omgeving
kunnen bij ons centrum terecht. Op die
manier krijgen we wat inkomsten binnen
voor onze programma’s.”
Werken vanuit overtuiging
“We zijn een kerkelijke organisatie. Dus
we volgen de stappen van Jezus Christus.
Liefde en compassie met mensen die
een handicap hebben vinden wij erg
belangrijk. Wij geloven dat een handicap
geen onkunde is, maar dat kinderen die
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opgroeien met een handicap alsnog het
beste uit zichzelf kunnen halen. Daar
hebben ze dan wel wat ondersteuning bij
nodig. Bijvoorbeeld hulp bij het krijgen
van de juiste apparatuur, fysiotherapie
en soms zelfs operaties ter correctie.”
Die hulp krijgen ze van de organisatie van
Duncan.
Beste versie van zichzelf
“We hebben veel kinderen gehad die
nu beroemd en succesvol zijn. Twee
ex-studenten zijn zelfs onderdeel van
onze nationale overheid en zitten in de
National Assembly. Eén ex-student zit
in het parlement. Dat motiveert ons.
Het is goed om te zien dat kinderen die
ons programma volgen het uiteindelijk
ver schoppen. Kijk bijvoorbeeld naar de
Finance Committee Chairman van ons
bestuur: hij is hier ooit als kind in ons
programma binnengekomen,” vertelt
Duncan vol trots.

Hulp gericht op de toekomst

Auto onmisbaar

Helpt u Duncan weer op weg?

Buiten de kliniek loopt een sociaal
programma. Specialisten gaan langs
bij ouders, op zoek naar kinderen
die er baat bij hebben als ze worden
opgenomen in het centrum. “Kinderen
met een handicap leven vaak in
armoede. Wij willen niet alleen het kind
helpen, maar ook de ouders. Zorgen dat
zij een inkomen hebben. En dat zij meer
weten over het leven met een handicap.
Dan heeft het kind een goede plek om
naar terug te gaan als het geholpen is in
ons centrum.”

Een auto is onmisbaar voor Duncan.
“Het liefst wil ik nog veel meer mensen
helpen. En tijdens de corona-pandemie
kunnen we met de auto ook eten en
beschermingsmiddelen brengen.
Maar helaas is onze auto betrokken
geraakt bij een ongeluk. Daarom
moesten we een auto huren. Dat kost
ons veel geld. Je begrijpt wel dat we dat
liever aan de zorg voor de mensen in ons
centrum en ons programma besteden.”

Samen kunnen we zorgen voor een auto
voor Duncan. Een auto die geschikt
is voor het ruige gebied. En voor het
grote aantal kilometers dat hij elke
dag opnieuw aflegt. Met uw inzet kan
Duncan snel weer op weg om nog meer
mensen te helpen. Kan hij op u rekenen?

Groot en ruig gebied
Kajiado County is een ruig gebied dat
22.000 vierkante kilometer groot is.
Veel wegen zijn slecht, soms zelfs niet te
berijden met een auto. “Je kunt je bijna
niet voorstellen hoeveel tijd we kwijt zijn
met reizen. Maar het is te belangrijk om
mensen te blijven bezoeken. Juist in de
afgelegen gebieden.
En we hebben een satellietkliniek in
Baringo County. Die ligt hier erg ver
vandaan, in het noorden van Kenia.
Dan rijden we ‘s ochtends vroeg weg
en komen daar pas rond zeven uur ‘s
avonds aan. En dan nog tot wel vier uur
rijden om de mensen te bezoeken.

Baringo

Kajiado

Duncan temidden van een aantal leerlingen.
Foto’s: MIVA/Joost Bastmeijer

pagina 5

missionaire agenda

2021-2

STEM UIT HET ZUIDEN
Klimaatverandering leidt tot meer
overstromingen met grote gevolgen voor de lokale bevolking

Indiase tieners zetten zich in voor
‘ons gemeenschappelijke huis’
Paus Franciscus heeft in mei vorig jaar het ‘Laudato Sí-Jaar’ afgekondigd. Dat jaar loopt in mei 2021 af. We hebben met
de tieners van ons project veel aandacht besteed aan de thematiek van de encycliek. We hebben gesproken over de
zorg voor het milieu én de zorg voor de meest kwetsbare naasten. Daar hebben we allerlei webinars en workshops over
gehouden. Ook hebben we veldbezoeken afgelegd in de dorpen in onze regio.
Duurzame ontwikkeling is zowel een proces
als een doel. Om die reden vinden we
het belangrijk om jonge vrouwen te leren
leven met waardigheid en zich in te zetten
voor een goed milieu. In verschillende
workshops gingen we in op verschillende
aspecten van duurzaamheid. We besteden
aandacht aan een ecologische spiritualiteit
en theologie. We denken na over wat wij
een ‘cosmovision’ noemen: het gaat om
de verwevenheid van mens en kosmos.
We benadrukken dat, zoals wij mensen
‘rechten’ hebben, ook de natuur ‘rechten’
heeft. Daarom hebben we ook gesproken
over nationale en internationale wetgeving
die in het belang is van zowel de huidige als
toekomstige generaties.

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.
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Tegelijk benadrukken wij de sociale
aspecten van duurzaamheid. Mensen
moeten een waardig leven kunnen leiden.
Daarom is sociale gerechtigheid wat
ons betreft een integraal onderdeel van
duurzaamheid. Laudato Sí is een geweldige
inspiratiebron, omdat het zowel ecologische
als sociale aspecten bijeenbrengt.
De encycliek moedigt onze jongeren aan

om niet onverschillig te blijven over wat
er gebeurt in de wereld om ons heen. De
ecologische crisis is ernstig. Wij hebben in
onze regio te maken met ernstige droogte.
Oogsten gaan verloren. Veel boeren
redden het niet meer om hun gezinnen te
onderhouden. Heel veel boeren hebben de
afgelopen jaren zelfmoord gepleegd. We
hebben ook te maken met overstromingen.
De toekomst van onze kinderen staat op
het spel.
Onze jonge mensen zijn bereid zich in
te zetten voor een betere samenleving.
We proberen heel concreet om met
plattelandsleiders actieplannen op te
stellen om Laudato Sí te implementeren.
We gaan vaak ook praktisch aan de slag
met schoonmaakacties in de dorpen. We
werken aan implementatie van de visie
van paus Franciscus in onze kerken. We
promoten ‘ecokerken’. Dat betekent dat
we onze zorg voor de schepping laten
meeklinken in alles wat we als gelovige
gemeenschap doen.
Darsi Don Bosco

&

Vieren doen
LITURGISCHE SUGGESTIES

Rechtvaardigheid
voor de kwetsbaren

Iedereen heeft recht op een goede gezondheid, toch? Of zijn regels (van de verzekering, van de economie, van cultuur en religie,
van…) gewoon regels? In Lucas 14,1-6 bijvoorbeeld, laat Jezus ons zien dat het nooit, dus ook niet op de sabbat, een schande is
om rechtvaardig te handelen: is het immers geen grotere schande om niets te doen terwijl je had kunnen helpen? Gehoorzamen
we allerlei regels zonder nadenken of durven we de onvolmaaktheden, ja, het kwaad misschien zelfs, in ‘de kleine lettertjes’ te
zien en aan te kijken? Rechtvaardigheid, compassie en genezing: in de Bijbel staan deze zaken niet zo ver van elkaar af. Mogen wij
hierdoor gesterkt worden in ons omzien naar anderen.

Suggesties voor lezingen
Numeri 21,4-9
Psalm 103
Lucas 14,1-6
Openbaring 21:4

Suggesties voor liederen
Al na refa la
Componist Yair Levi, die wenste dat zijn grootmoeder beter werd, zette de woorden van “Al na refa la” (alstublieft God genees haar)
– Mozes’ gebed voor God om zijn zus te genezen nadat ze melaatsheid had opgelopen – op muziek. Terwijl het coronavirus zich
wereldwijd verspreidde, raakte het lied overal ter wereld een snaar en werd het vele malen vertaald, gecoverd en online gedeeld.
El na refa na la.
Ana el na: El na refa na la.
Az nitchazeck venitra-pe.

O, God, genees haar nu.
O, God, ik smeek U: genees haar nu.
Dan worden we gesterkt en genezen.

Bron: joods.nl
Andere passende gezangen
Hij die de blinden weer liet zien (Petrus en Paulus bundel
255)
Toen hij de blinde man genas (Petrus en Paulus bundel 313)
Een lied van de dienstbaarheid (Petrus en Paulus bundel
348)
Voor kleine mensen (Gezangen voor Liturgie 72-II)
De eersten zijn de laatsten (Gezangen voor Liturgie 418)
Afbeelding: YouTubechannel Yair Levi

pagina 7

missionaire agenda

2021-2

Suggesties voor gebeden
Deze gebeden sluiten mooi aan bij het thema van de MIVA campagne.
Vanuit de wereldkerk zijn er ook enkele gebeden in het Swahili
opgenomen.

Gebed bij ziekte
Heer, ik smeek U om mij te bevrijden
van deze aanhoudende verleiding
om deze tijd van ziekte te zien
als verspilde levenstijd,
een periode zonder nut en waarde.
Of ik nu mijn gezondheid terugkrijg
of juist dichter naar mijn eeuwige
bestemming ga,
ik moet bovenal aan het roer blijven:
mijn leven, dat moet ik elke dag leven,
ik mag niet uit koers raken,
niet wachten op een morgen die
misschien nooit komt,
noch mijzelf sussen met dromen of
zelfverwijt:
ben ik ziek, dan dien ik U ziek.
Zou ik, om U lief te hebben, wachten
op omstandigheden
die zich misschien wel nooit zullen
voordoen?
Heer, mijn leven is niet mislukt
omdat het een leven van een zieke is.
Ik wil het tot de rand toe vullen
met uw genade die niet aan tijd
gebonden is
en daden die de wereld
als roemrijk ziet, niet telt.
Pierre Lyonnet
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Gebed door Fr. Patrick Devine,
Shalom-SCCRR, vertaald uit het
Swahili: De COVID-19 pandemie te
boven komen
Liefhebbende God,
Heer van Leven en Heiligheid, uw
verlangen is ons welzijn
en menselijke veiligheid.
In gebed en empathie omarmen we
het collectieve lijden van de mensheid
op dit moment.
We weeklagen om geliefden die
heengegaan zijn en bedreigde,
kwetsbare levens.
We zijn angstig omwille van onze
buren en onszelf, nu we een onzekere
toekomst tegemoet gaan.
We bidden… mogen wijsheid en
compassie, en niet angst,
als een wind waaien.
Genadige God, verlicht ons, onze
leiders en medische professionals
teneinde voor het algemeen belang
te kunnen onderscheiden
en wijs te handelen.
Dank U, God, voor de liefdadigheid
van zo velen die hun leven riskeren ten
dienste van de zieken en de levering
van essentiële diensten.
Mogen wij trouw zijn aan het
medische en gedragsadvies dat
verstrekt wordt.
Inspireer ons om genereus te zijn in
proactieve zorg en solidariteit.
Roep ons tot diepgaande
bewustwording van en vertrouwen
in uw trouwe aanwezigheid en
begeleiding.
U, de God van genade en vrede,
die niet verlaat.

Baba Yetu (Onze Vader in Swahili)
Baba yetu uliye mbinguni,
Jina lako litukuzwe,
Ufalme wako uje,
Mapenzi yako yatimizwe,
hapa duniani kama huko mbinguni.
Utupe leo riziki yetu.
Utusamehe makosa yetu,
kama sisi tunavyowasamehe
waliotukosea.
Na usitutie majaribuni,
lakini utuokoe na yule mwovu.
Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu,
na utukufu, hata milele.
Amin.
Salamu, Maria
(Wees gegroet, Maria in Swahili)
Salamu, Maria, umejaa neema,
Bwana yu nawe,
umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu, mzao wa tumbo lako
amebarikiwa.
Maria mtakatifu, Mama wa Mungu,
utuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu.
Amina.

Meditatie: Blijf niet wachten
Blijf niet wachten,
blijf niet wegkijken.
Ga naar de zieke,
ga naar de arme.
Blijf je niet verheven voelen,
blijf niet je neus ophalen:
je bent niets meer dan zij.
Kom de ander ontmoeten,
kom als een gelijkwaardige.
Blijf niet staren,
blijf niet zwelgen.
Help waar je kunt.
Houd moed.
Blijf niet uitstellen,
blijf niet twijfelen.
Durf het kwaad aan te kijken.
Genees iets van het onrecht in de wereld.
Genees iets in de lijdende ander.
Genees iets van de zwakte in jezelf.
Simone Ooms

Suggesties voor meditaties
en overweging
Iemand die zich onvermoeid ingezet
heeft voor de allerarmsten, is Moeder
Teresa. Hieronder vindt u enkele citaten
van haar over het helpen van de arme en
zieke medemens. Deze citaten kunnen
gebruikt worden als meditatieve tekst
of aanknopingspunten bieden voor een
overweging.
“In mijn ogen zijn alle zieke en arme mensen
gelijk, het zijn allemaal kinderen van God,
of het nu gaat om stakkers die op straat
komen te overlijden of om autoriteiten. Het
is niet mijn taak om uit te maken waarom
sommige mensen tot armoede zijn vervallen
of aids hebben opgelopen.”
“Om niet hebben jullie ontvangen, om niet
moeten jullie geven (Matteüs 10,8).
We mogen de betekenis van deze
uitspraak niet uit het oog verliezen en we
mogen ook niet toestaan dat anderen dat
doen. Wij moeten alles tot een goed einde
brengen op eenvoudige wijze en op de
meest belangeloze manier.”
“We moeten leren hoe we moeten
geven. Maar geven mag in onze ogen niet
het karakter hebben van een verplichting.
Het moet ons voorkomen
als iets dat wenselijk is.
Arme mensen hebben geen behoefte
aan onze neerbuigendheid of aan ons
medelijden. Zij hebben onze liefde en
onze goedheid nodig.”
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Het is een levensstijl die gericht is op het creëren van een veelvlak, waarvan de vele facetten samen een
Het veelvlak vertegenwoordigt een samenleving waarin verschillen naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen,
iedereen iets leren, niemand is nutteloos, niemand is overbodig. Dit impliceert ook dat mensen en groepen
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Een cultuur van ontmoeting
bonte eenheid vol nuances vormen omdat het geheel boven het deel gaat.
verrijken en verhelderen, zelfs als dit discussies en wantrouwen met zich meebrengt; want men kan van
aan de rand erbij betrokken worden. Paus Franciscus, Fratelli Tutti 215
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VREDESWEEK

18-26 september 2021

'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.

Tekening Len Munnik

“Laten wij dus dromen, als één enkele mensenfamilie, als medereizigers uit hetzelfde vlees en bloed, als kinderen van
dezelfde aarde die ons gemeenschappelijk huis is, ieder van ons met zijn of haar eigen stem, allemaal broeders en zusters.”
- Paus Franciscus, Fratelli Tutti
Middenin de corona-pandemie, die zoveel verschrikkelijke
gevolgen heeft voor mensen wereldwijd, droomt Paus
Franciscus over solidariteit en vrede, over broeder- en
zusterschap. Zijn woorden raken je in het hart. Het afgelopen
jaar was een moeilijk jaar. Hoewel aan de ene kant enorme
solidariteit werd gevoeld en mensen elkaar helpen waar
mogelijk, is er ook een andere kant. In verschillende
landen nam onder invloed van deze pandemie geweld en
onderdrukking alleen maar toe. Onze partners in conflictlanden
benoemen steeds weer, hoe moeilijk hun werk geworden
is. Dat baart ons zorgen. Tegelijk worden we erdoor geraakt,
dat juist zij blijven dromen- en niet alleen dat; zij blijven zich
onvermoeibaar inzetten voor vrede en gerechtigheid.
Dichterbij, in eigen land, wordt ook gestreden voor gelijkheid
en gerechtigheid, tegen uitsluiting en racisme. Meer en meer
klinken verhalen van mensen die systematisch gediscrimineerd
worden vanwege hun geloof, geaardheid of afkomst. En, net
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zo belangrijk, worden mensen zich steeds meer bewust van
hun eigen handelen- of hun onwetendheid. Inclusiviteit is een
thema, dat op de agenda is komen te staan. Ook voor PAX is
dit een belangrijk thema. Er is pas sprake van vrede als recht
wordt gedaan aan iedereen. Vrede is rechtvaardig. Vrede
is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede wordt
geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar
horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Laten wij dus
dromen, allemaal broeders en zusters…
In september is het weer Vredesweek. Honderden mensen
vanuit parochies, vredesgroepen, scholen en nog veel meer
organisaties organiseren samen met PAX verschillende
activiteiten en vieringen. Dit doen we om aandacht te geven
aan ons verlangen naar -en de inzet voor- vrede. Ons verlangen
naar solidariteit en broeder- en zusterschap. Dit jaar leggen we
in deze week de focus op onszelf: “Wat doe jij in Vredesnaam?”
mag klinken als een vraag die ons een spiegel voorhoudt t.a.v.

ons eigen handelen. Maar ook doet het een appel op ieders
eigen verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan het
goede samenleven, hier in eigen land en wereldwijd. Wie
ben ik? Wat kan ik doen, of juist laten, om meer inclusief
te denken en te handelen? Hoe kan ik bijdragen aan een
meer inclusieve school, een meer inclusieve werkvloer, een
samenleving waarin elk mens telt en ieder op eigen manier
van waarde is? Zet ik de ander in het licht, geef jij mij ruimte
om mezelf te zijn? Len Munnik verbeeldt het ook dit jaar op
zijn specifieke wijze in de cartoon.
V: ‘Vrede is een goed dat alle grenzen overstijgt,
want het is een goed voor heel de mensheid.’
Algoede Heer,
geef dat wij geen grenzen of hokjes dulden tussen ons
en andere mensen,
er is namelijk geen ‘wij of zij’, want wij zijn allen uw volk
van geliefde kinderen.
enkel met dat besef kunnen wij inclusief samenleven
ter bevordering van de vrede.
Laat ons bidden...
A: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede.
Hans-Peter Bartels OFM, in: PAX Vieren 2021,
suggesties voor een Vredesviering in de parochie

In Wageningen koos de werkgroep interreligieuze contacten
afgelopen jaar in de Vredesweek voor een theateravond
rondom het thema racisme en discriminatie. Siedie
Abdelkadir hield op deze avond een enthousiast betoog over
de hardnekkige blinde vlek voor discriminatie en over haar
inspanningen om in Wageningen een Black Lives Matterdemonstratie te organiseren. De Multiculturele Theatergroep
verzorgde een interactief improvisatiespel waarin het publiek
op veilige afstand actief kon meepraten en meespelen.
Er blijkt enorme behoefte te zijn bij mensen om in een
veilige omgeving hun verhaal te kunnen vertellen. En om
in de spiegel te kunnen kijken, is diezelfde veilige omgeving
uiteraard ook onontbeerlijk.
In de komende Vredesweek hopen we dat er ondanks
corona veel van dit soort ontmoetingen, dialooggesprekken,
lezingen en vieringen zullen zijn. Of een vredeswandeling,
zoals in Zwolle: tijdens deze Walk of Peace kunnen mensen
ervaren hoe je met elkaar kunt oplopen, juist ook als je van
elkaar verschilt. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te
vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en
samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.
Annemarieke Hollanders,
PAX

Een lastig thema is het wel… Het doet soms pijn om te horen,
hoe mijn eigen gedrag uitsluiting in de hand werkt. Aan
de andere kant, mag ook míjn gevoel er zijn? Of ben ik bij
voorbaat al veroordeeld, als te naïef of juist te ‘woke’, te wit
of juist te gekleurd, te vernieuwend of juist conservatief…?
Een goed gesprek over uitsluiting en discriminatie vraagt om
een veilige omgeving. Dit kan ook in en vanuit de parochie.
Ook in onze eigen gemeenschappen kan sprake zijn van
uitsluiting, misschien soms op onverwachte manieren.
In een online dialooggesprek, georganiseerd door de
stichting ‘Utrecht in Dialoog’, ontmoette ik een vrouw uit de
Achterhoek, die vertelde hoe zij na de dood van haar man
er ineens niet meer bij hoorde in haar kerkgemeenschap.
Ze werd niet meer gevraagd, niet meer uitgenodigd, en
kon alleen nog in de groep voor weduwen terecht… Dit
speelde niet eens zo heel lang geleden. Haar verhaal
ontroerde me. En deed me schrikken: hoe doen wij dit, in
onze gemeenschap? Is er bijv. ruimte voor mensen met een
andere geaardheid? Zouden we meer kunnen doen om de
Poolse migrantengemeenschap die bij ons kerkt, echt te
ontmoeten en hen te vragen, wat er bij hen leeft? Als we
vinden dat iedereen erbij hoort, hoe doen we dat dan, hoe
inclusief zijn we eigenlijk en kunnen we hierover in gesprek
gaan?

Vredesboom basisschool in Nijkerk. Foto: Lize Kraan

Op de website www.vredesweek.nl kunt u meer
informatie vinden over de Vredesweek en in de
webshop zijn materialen te downloaden of te
bestellen, om zelf een (corona- proof) viering of
activiteit te organiseren.
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VREDESWEEK

Werken aan vrede in
Irak, Libanon en Palestina
Naast het werk in eigen land voor vrede en dialoog, steunt PAX ook partnerorganisaties en vredesactivisten
in andere delen van de wereld. Zo is het Musawat-programma een regionaal vredesproject in Irak, Libanon en
Palestina. De verschillende religieuze en etnische groepen in deze landen leven niet echt samen, integendeel.
Ze weten vaak weinig over elkaars tradities, overtuigingen en cultuur, met als gevolg onderlinge spanningen,
uitsluiting en discriminatie.
Ervaringen delen

De ander respecteren

Dit is vooral het geval bij kleinere
minderheidsgroepen zoals de Yezidi’s in
Irak die dagelijks worden geconfronteerd
met achterstelling en haat vanwege hun
religieuze achtergrond.
Aryan Khalat vertelt: “Na aanvallen van
ISIS moest ik, samen met duizenden
andere Yezidi’s wegvluchten uit mijn
geboortestad. In het kamp waar ik
terechtkwam hoorde ik over Musawat
en ik sloot me aan. Het is een
geweldig platform voor mij en andere
minderheidsgroepen om onze ervaringen
te delen en meer te leren over elkaars
cultuur en achtergrond. Onze Yezidireligie is al duizenden jaren oud, maar er
is maar weinig over ons bekend.”

Maha Iman uit Libanon sloot zich
aan bij het Musawat-project om met
acteren en theater de stem van vrouwen
te versterken en vooroordelen over
vrouwen weg te nemen om zo gelijkheid
te bereiken. “Gelijkheid betekent voor
mij dat we allemaal één menselijke taal
delen. Er is geen verschil tussen ons. We
hebben allemaal te maken met liefde, en
door middel van kunst kunnen we ons
allemaal op verschillende manieren uiten,
de mening van de ander respecteren,
verschil en diversiteit respecteren. Met
liefde kunnen we de wereld ten goede
veranderen omwille van gelijkheid en
rechtvaardigheid.”

Vreedzaam samenleven
Het Musawat-project verenigt jonge
vrouwen en mannen die zich inzetten om
de dialoog en gelijkheid tussen mensen
te bevorderen en biedt hen een platform
om op te staan tegen discriminatie op
basis van religie en afkomst. Onder
andere door naar elkaar te luisteren,
ervaringen te delen en te leren van elkaar.
Ook de Palestijnse Anbara Shalada is
actief lid van Musawat, want ook in haar
land staan de verschillende religieuze
en etnische groepen vaak lijnrecht
tegenover elkaar. Anbara Shalada en
haar mede-activisten doen er alles aan
om de sociale kloof te overbruggen:
“ik denk dat verandering en gelijkheid
mogelijk is in de Palestijnse samenleving,
ondanks verschillen in religie, etniciteit
en politieke opvattingen.”
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Met het Musawat-programma bereikten
we in 2020 honderden jongeren met
o.a. workshops over vrijheid van
meningsuiting en religie, een kunstbeurs
met schilderijen over gelijkheid,
vrouwenrechten en feminisme, en een
zomerkamp waar vanuit uitstapjes naar
lokale gemeenschappen, kerken en
moskeeën werden gemaakt.

PAX ondersteunt over de hele
wereld het vredeswerk van bevlogen
mensen, zoals in het programma
Musawat. Wilt u aandacht besteden
aan het werk van PAX?
Op www.vredesweek.nl kunt
u materiaal vinden, zoals de
liturgiekrant PAX Vieren of
collectefolders.

MOV-ACTIES IN TIJDEN VAN CORONA

Koken voor
advent- en vastenactie
In de serie rond ‘good practices’ voor het coronaproof organiseren van MOV-activiteiten, dit keer de Heilige
Claraparochie in het Groene Hart. De adventsmaaltijden werden anders ingevuld. Dat werd een groot succes en leidde
ook tot een nieuwe actie in de vastentijd.

De Heilige Claraparochie omvat de
dorpen Aarlanderveen, Nieuwkoop,
Nieuwveen, Langeraar, Noorden en
Zevenhoven en is onderdeel van een
grotere parochiefederatie Franciscus
en Clara. De MOV-groepen van deze
parochiekernen zetten zich al jaren actief
in voor onder andere de Adventsactie en
de Vastenactie. Naast informatie op de
website van de parochiefederatie worden
er diverse acties georganiseerd.
Tijdens de Adventsactie is het gebruikelijk
om een adventsmaaltijd te houden,
waarbij er een spreker uitnodigd wordt
die over het adventsproject komt
vertellen. Zo wordt het nuttige verenigd
met het informatieve. Dit jaar stond
het kleinschalige landbouwproject voor
vrouwen in Congo centraal. Maar door de
coronamaatregelen kon zo’n gezamenlijke
maaltijd uiteraard niet doorgaan en werd
gezocht naar een alternatief. De gedachte
was al snel: “Als de mensen niet naar
onze maaltijd kunnen komen, brengen
wij de maaltijd naar de mensen.” Er werd
een flyer gemaakt en zo werd iedereen
uitgenodigd om mee te eten met lekkere
recepten uit Congo. Normaal worden
hooguit 70 maaltijden bereid door de
leden van de werkgroep. Maar door de
mond-tot-mond-reclame stond de teller
al vóór het uitkomen van de flyer op 35
maaltijden! Door dit overweldigende
aantal aanmeldingen werd in allerijl
gezocht naar medekokers; de teller
stond na de deadline op 132 maaltijden.
Samen met alle medewerkers moesten
er uiteindelijk 150 maaltijden gekookt
worden. Gelukkig waren veel mensen

bereid bij deze megaklus te helpen. Er
werd uiteindelijk op vijf verschillende
locaties gekookt door tien personen.
Ook waren er nog tien mensen die
hielpen met opscheppen en waren er
veertien chauffeurs beschikbaar om 132
maaltijden warm te bezorgen op ruim
50 adressen. De mensen waren vrij om
een gift te geven; dit resulteerde in het
fantastische bedrag van ruim € 2300,-.
Ook waren er veel mensen aangesloten
op een zoom-meeting, waardoor zij toch
nog gezamenlijk hebben kunnen genieten
van deze maaltijd.
Paasbrood bakken
Ook in de vastentijd was het nog niet
mogelijk om vastenmaaltijden te
organiseren. Daarom moest er opnieuw
een alternatief worden bedacht. Het
doel van de het vastenactieproject
was jongeren een toekomst te geven.
Dat inspireerde de MOV-groep om de
parochianen uit te dagen om in actie
te komen. Met de actie 'Bak uw eigen
Paasbrood'. Samen met een lokale bakker
zorgde de MOV-groep voor ingrediënten
en het recept. De pakketjes werden
bezorgd in een mooie tas van Pure Jute,
een oud-project van de Adventsactie.
In de week voor Pasen werden zo'n 200
tasjes thuisbezorgd en kon iedereen aan
de slag. De reacties waren zeer positief
en de MOV-groep van de Claraparochie
hoopt dat volgend jaar de hele
parochiefederatie of misschien zelfs veel
meer parochies in ons land mee willen
doen.

Pure Jute tasje met ingrediënten voor één
Paasbrood

Erica Op 't Hoog
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Missionair werker Otto de Vries in de Filipijnen

Een leven in het teken van
solidariteit met de armen
Missionair werker Otto de Vries moet de Filipijnen verlaten. Zijn permanente verblijfsvergunning is door de Filipijnse
overheid ingetrokken. “Buitenlanders die zich te veel aansluiten bij de situatie van de armen worden beschouwd als
politieke inmengers, als bemoeiallen,” verklaart Otto.

Na dertig jaar moet Otto de Vries (62)
de Filipijnen verlaten. Het leven van
Otto staat in het teken van werken en
leven met de armen. Als telg van een
welgestelde familie in Brabant studeerde
hij biologie, werkte op een alternatieve
boerderij, liep een jaar stage in Ivoorkust
en was uitzendkracht als werkstudent.
Zijn ogen werden in die periode geopend
voor ongelijkheid en armoede en in 1987
sloot hij zich aan bij de Calama-beweging;
een groep priesters, religieuzen en leken
die samen met de armen de kerk van de
armen wil opbouwen. Otto liet zich dan
ook omscholen tot pijpfitter en werkte in
de Rotterdamse haven. “In 1991 ben ik
naar de Filipijnen gegaan met een missiebrief van bisschop Bär op uitnodiging
van bisschop Labayen.” Diens oproep tot
een kerk van de armen inspireerde hem
te leven met en onder de arme arbeiders
in de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Armen
“Meer dan twintig jaar woonde ik tussen
de armen en werkte eerst als lasser en
fitter. Dagelijks heb ik zo het leven van
de arbeiders meegemaakt; altijd werken
met een tijdelijk contract, soms korter
dan zes maanden, zonder een garantie op
verlenging. Net als de anderen verdiende
ik nauwelijks het minimumloon.” In 2000
schoolde Otto zich om tot elektricien
en werkte hij voor verschillende
onderaannemers in de bouw. Het werk is
lichamelijk erg zwaar, terwijl basisrechten
zoals een minimumloon en vooral
veiligheid met voeten getreden worden,”
benadrukt Otto.
Het leidde ertoe dat Otto de
werkomstandigheden is gaan vastleggen
bij de onderaannemers in de bouw. “Elke
extra laag van onderaannemer zorgt
ervoor dat de werkomstandigheden
voor de arbeiders verder verslechteren.
Otto de Vries in Manilla
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De arbeiders verdienen nog maar
de helft van het minimumloon.” De
werknemers slikken het omdat er voor
hun gezinnen brood (rijst) op de plank
moet komen. “Dat betekent een lang
bewustwordingsproces om zich te
organiseren.”
Protest
Ook ging Otto regelmatig naar de picket
van vrouwen die in de kledingindustrie
werken. Een picket is een ‘tijdelijk’
onderkomen, vaak eenvoudige hutjes,
waar protesterende arbeiders verblijven.
De fabriek waarin zij werkten werd
uiteindelijk gesloten en de vrouwen
kregen hun loon niet. “Hun werksituatie
was nog beroerder dan in de bouw,” weet
hij. Ondanks de protesten en het gelijk
dat de vrouwen kregen in het geschil
met de fabriek, hebben ze geen cent
uitbetaald gekregen. De fabriekseigenaar
liet de picket herhaaldelijk afbreken. “Die
bestond de laatste twee jaar alleen nog
uit een zeildoek als bescherming tegen
de zon en regen.” Uit solidariteit met
de vrouwen heeft Otto er nachtenlang
doorgebracht. “De vrouwen hebben
hun protest tien jaar lang volgehouden
omdat ze samen opkwamen voor hun
rechten. Niet alleen voor hun eigen
recht, maar voor een menswaardig
bestaan voor iedereen. Ik vind hierin
de centrale begrippen van ons geloof in
terug; de belofte van rechtvaardigheid,
menswaardigheid, solidariteit en
naastenliefde,” zegt Otto.

Groepsverband is ontzettend belangrijk
voor de Calamaleden. “We delen niet
alleen regelmatig onze ervaringen, die
verbinden we ook met Gods woord om
onze motivatie te verdiepen. We zorgden
er ook voor dat seminaristen gingen
werken als ongeschoolde arbeider,
zonder dat de mensen wisten dat het
seminaristen waren. Het viel velen zwaar
zo geconfronteerd te worden met dit
zware leven waar God afwezig lijkt,” licht
de missionair werker toe. Het inspireerde
een van de seminaristen als priester een
arbeiderspastoraat op te bouwen.
Solidariteit
“Ik ben dankbaar voor de solidariteit
van de maten op het werk, de arbeiders
in de picket en de medebewoners in de
armenwijk. Het is voor mij een belangrijke
motivatie geweest de strijd voor
rechtvaardigheid samen met hen voort
te zetten en een voortdurende bron van
inspiratie die eraan bijdraagt de Kerk voor
de armen op te bouwen.”
Door een ongeluk in 2014 moest Otto
zijn werk als elektricien neerleggen.
Het oecumenisch onderzoeksinstituut
Eiler verzocht hem de staf te komen
versterken als onderzoeker onder meer
naar het systeem van onderaannemers,
sociale zekerheid en de kledingindustrie.
De organisatie wordt nu beschuldigd
gelieerd te zijn aan een communistische
terroristengroep. “Alles zonder ook maar
enig bewijs,” benadrukt hij. “Terwijl wij
met onderzoek gebaseerd op feiten
bijdragen aan een meer rechtvaardige

Otto de Vries met enkele vrouwen in Manilla. Foto’s: WNM

maatschappij.” Otto is gedwongen om
begin mei de Filipijnen te verlaten, terwijl
het beroep tegen zijn uitzetting nog loopt.
Hij hoopt vurig terug te kunnen keren naar
‘zijn mensen’ om de kerk van de armen
samen verder op te kunnen bouwen.
Tatiana Waterink, WNM

Bisschop Bernard Cortez van de
prelatuur Infanta (Filipijnen) heeft
een steunbetuiging voor Otto de Vries
uitgebracht. In de Philippine Daily
Inquirer is een artikel verschenen over
het intrekken van de permanente
verblijfsvergunning van Otto.
De Week Nederlandse Missionaris
ondersteunt missionair werker Otto
al dertig jaar met onder meer een
zorgverzekering, een vliegticket en
verloftoelage als hij naar Nederland
komt en de AOW-premie wordt voor
hem betaald.

Picket-line van protesterende arbeidsters met
spandoeken

pagina 17

missionaire agenda

2021-2

NIEUWS / BERICHTEN
Nieuwe website KNR
Franciscusjaar
De parochie De Heilige Familie (GoereeOverflakkee en Hoeksche Waard) is gaan
werken met themajaren. Elk jaar wil
zij een heilige kiezen die als voorbeeld
kan dienen en de parochie meer leert
over een bepaald thema. In 2021 wordt
gestart met een Franciscusjaar waarin
het thema ‘Zorg voor de schepping’
centraal staat. De parochie heeft
een, zeker voor coronatijd, ambitieus
programma opgezet met een mix van
lezingen, vieringen en excursies. Ook
wil zij starten met een werkgroep
verduurzaming, die plannen kan maken
voor de verduurzaming van de parochie,
van kartonnen koffiebekertjes tot
zonnepanelen.
zie: www.deheiligefamilie.nl
Abdij en waterschap
zetten samenwerking voort
Abdij Koningshoeven en waterschap
De Dommel zetten hun samenwerking
met nog eens vier jaar voort. Deze concentreert zich rond de Biomakerij, de
biologische waterzuiveringsinstallatie
op het abdijterrein. Samen gaan ze hier
nieuwe circulaire waterconcepten uitproberen in de tropische zuiveringskas.
De Biomakerij, geopend in 2018, is een  
project van Koningshoeven en waterschap De Dommel. Het is de eerste
Nederlandse biologische zuiveringsinstallatie die op basis van tropische planten en micro-organismen afvalwater
zuivert en elke druppel hergebruikt. Dit
afvalwater is afkomstig van de abdij en
de bierbrouwerij. Het gezuiverde water
wordt direct hergebruikt op de gronden
rondom de abdij. Later zal het water
ook worden aangewend als spoelwater voor de flessen in de brouwerij.
De nieuwe, circulaire waterconcepten
waarmee de abdij en het waterschap
nu gaan experimenteren, gaan over het
verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen.
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De Konferentie Nederlandse
Religieuzen, mede-uitgever van
de Missionaire Agenda, heeft een
nieuwe website. Naast informatie
en adresgegevens van alle religieuze
ordes en congregaties, gastenverblijven
en bezinningscentrum, vindt u er
ook informatie over het werk dat
religieuzen in deze tijd doen. Missie,
zorg en pastoraat voor mensen in
de marge zijn en blijven belangrijke
aandachtsvelden. Op de website
kunt u voorbeelden hiervan vinden.
Daarnaast is er speciale aandacht voor
de Missionaire Agenda en vindt u de
liturgische suggesties terug. Ook kunt
u de digitale nieuwsbrieven van de
Missionaire Agenda hier teruglezen.
Zie www.knr.nl
KNR en Provincie
Noord-Brabant publiceren
handreiking verduurzaming
kloostergebouwen
De Provincie Noord Brabant heeft
in samenwerking met de KNR vijf
bijeenkomsten georganiseerd met
zeven kloosters over de mogelijkheden
om samen hun exploitatie te
verbeteren. Als gevolg hiervan is
er in 2018 een energiescan bij de
kloosters uitgevoerd waaruit een
aantal aanbevelingen is gekomen.
De ervaringen uit de energiescans
zijn verzameld en verwerkt in een
handleiding om het energieverbruik
in kloosters te verlagen. Veel tips zijn
waarschijnlijk ook bruikbaar voor
oudere kerkgebouwen. Indien u
hierin geïnteresseerd bent kunt u de
handleiding op de website van de KNR
downloaden of opvragen bij het bureau
KNR. Zie: www.knr.nl

Jesuit Refugee Service en
Keniaanse bisschoppen
nemen stelling tegen sluiting
vluchtelingenkampen
Zowel de Keniaanse tak van de
vluchtelingenorganisatie van de
Jezuïeten als de Bisschoppenconferentie
van Kenia nemen stelling tegen de
aangekondigde sluiting van twee grote
vluchtelingenkampen in het land.
Op 24 maart kondigde minister van
Binnenlandse Zaken, Fred Matiang’i,
het voornemen van de regering aan
om de kampen te sluiten en gaf de
VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR)
twee weken de tijd om een plan te
presenteren om dit te doen. De grote
kampen bieden plaats aan meer dan
410.000 mensen. De JRS wijst de regering
op de verplichtingen die door het
internationaal recht zijn opgelegd en op
de morele verplichting om voor de meest
kwetsbaren in de samenleving te zorgen
en het algemeen welzijn na te streven.
Kenia speelt een leidende rol in de regio
in de opvang van duizenden gezinnen.
JRS erkent dat de situatie in Kenia voor
gedwongen ontheemden uit Somalië,
Zuid-Soedan, de Grote Meren en meer
recentelijk uit de Tigray-regio in Ethiopië
verslechtert als gevolg van aanhoudende
en opkomende conflicten en de Covid19-pandemie.
De vluchtelingenorganisatie heeft
toegezegd de regering van Kenia te
blijven steunen door ook zelf hulp te
blijven te verlenen aan vluchtelingen en
gastgemeenschappen in Nairobi en in het
vluchtelingenkamp Kakuma. Bron: Agenzia
Fides, 19/4/2021
Protest Myanmarese priesters
en religieuzen in RomeMyanmar
“Met ons hart, verstand en kracht staan 
we dicht bij onze broeders en zusters
in Myanmar. Onze zusters hebben een
diepgaand getuigenis van geloof en
moed gegeven en geven dat nog steeds.
We willen dat ze onze steun voelen‘’,
zegt zuster Cecilia Win, van de Zusters
van Liefde, tijdens een demonstratie die

in april in Rome werd georganiseerd.
Het protest was bedoeld om te vragen
om het herstel van democratie en de
internationale erkenning van de nieuwe
regering van nationale eenheid. Dit in
tegenstelling tot de militaire junta die op
1 februari de macht greep tijdens een
staatsgreep in Myanmar. Ze wijst daarbij
op het iconische beeld van zuster Ann
Rose Nu Tawng die voor het leger knielde
om een bloedbad onder jonge mensen te
voorkomen.
Kardinaal Charles Maung Bo,
aartsbisschop van Yangon en voorzitter
van de bisschoppenconferentie van
Myanmar heeft een maand van
gebed uitgeroepen om de speciale
bescherming van de Maagd Maria
te vragen. In de eerste week bad de
katholieke gemeenschap van Myanmar,
in binnen- en buitenland, voor vrede;
in de volgende weken lag de nadruk op
gerechtigheid, eenheid, respect voor de
menselijke waardigheid en, ten slotte, op
de welvaart van de natie. Bron Agenzia
Fides, 26/4/2021
Zorgmedewerkers starten petitie
tegen pensioenbeleggingen in
wapens
In een petitie die begin april gestart
is roepen zorgmedewerkers hun
pensioenfondsen op om niet meer
te beleggen in industrieën die onze
wereld beschadigen. De petitie is een
initiatief van vier artsen en wordt onder
andere ondersteund door huisartsen,
medisch specialisten, dierenartsen,
doktersassistenten en apothekers. PAX
sluit zich bij deze petitie aan.
De petitie richt zich op negen
pensioenfondsen in de zorgsector
waaronder ABP en PFZW.
Vredesorganisatie PAX is zelf ook
aangesloten bij een van deze fondsen;
het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn.
Net als het zorgpersoneel is ook het
personeel van PAX verplicht aangesloten
bij PFZW. De afgelopen jaren heeft PAX
verschillende rapporten uitgebracht
waaruit bleek dat dit pensioenfonds niet
altijd verantwoord wordt belegd. Lees en
teken de petitie via www.degoedezaak.nl

Groengelovig online
28 en 29 mei
Op 28 en 29 mei wordt het grootste
christelijke evenement rondom
duurzaamheid in Nederland gehouden.
Na een groots evenement met meer
dan 500 deelnemers in Zwolle in 2019,
zal het dit jaar online plaatsvinden.
Tijdens de interactieve online
bijeenkomst staat het thema ‘Aarden’
centraal. Het gaat daarbij om vragen
als: hoe verbindt ons geloof ons met
de aarde? Hoe kunnen we in harmonie
met de aarde leven? Hoe kunnen
we werken aan een toekomst voor
de aarde? Het programma start op
vrijdagavond 28 mei met een viering en
enkele inleidingen. Op zaterdag zijn er
zogenaamde proeverijen, workshops
en lezingen, rond diverse thema’s. In
de week erna zullen de verschillende
partners die het evenement
gezamenlijk organiseren ook zelf enkele
webinars verzorgen. De Laudato Si’
werkgroep Nederland is een van de
partners. Kijk voor meer informatie
op www.laudato-si.nl en op www.
groengelovig.nl
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Virtueel pastoraat
Iets waar ik persoonlijk dankbaar voor
ben, nu ik in Nederland woon en werk,
is dat ik uitgedaagd word te zoeken
naar mogelijkheden om de Blijde
Boodschap breder uit te dragen. Ik
voel me gedwongen (in positieve zin)
buiten mijn comfortzone te treden en
nieuwe manieren van evangelisatie uit te
proberen die ik weinig, zelfs nooit, heb
geprobeerd toen ik nog in Indonesië was.
Zo ben ik nu bezig met sociale media. Ik
gebruik het om geloof in Jezus Christus
te verzenden. Paus Franciscus heeft eens
gezegd dat “internet een geschenk van
God is”. Hij bedoelt ermee, dat internet
een communicatiemiddel van deze tijd is.
Voor mij betekent dit dat communicatie
niet alleen maar in real-life gebeurt, maar
ook virtueel. Sociale media is een nieuwe
ontmoetingsplek. Een goede mogelijkheid
om naast het parochie-pastoraat, ook
een virtueel pastoraat, zoals ik het noem,
te proberen.

Pater Charles Leta smm

Wat ik ermee gedaan heb? Ik maakte een
persoonlijk account voor sociale media
zoals Facebook, Instagram en TikTok.
Het verhaal over de laatstgenoemde
app was trouwens grappig; één van onze
vormelingen van twaalf jaar adviseerde
mij om die app te gebruiken! Ze zei: “Je
ziet er niet te oud uit voor TikTok.” Op de
sociale media, laat ik in mijn profiel zien
dat ik katholieke priester en montfortaan
ben. Als iemand mij om vriendschap
vraagt of mij volgt, is dat in ieder geval
een teken dat hij/zij geïnteresseerd is
in mijn leven als priester-religieus en in
hetgeen ik erop plaats. Wat ik erop plaats
zijn dagelijkse berichten, zoals een spreuk
of een vonkje over thema’s als geloof,
liefde, hoop, vriendschap, geluk, vrede,
etc. Dus iets van inspiratie, spirit, of
gewoon een gedachte die voor mensen
in hun dagelijks leven van betekenis
kan zijn. Ook thematische berichten
die gaan over belangrijke kerkelijke
momenten en informatieve filmpjes over
Advent, Kerstmis, Aswoensdag of Pasen.
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Daarnaast plaats ik ook iets persoonlijks
dat te maken heeft met mijn persoonlijk
leven. Ik vind het ook belangrijk om mij
als een gewoon persoon te laten zien.
Ik beschouw sociale media allereerst
als een plek waar ik de boodschap van
Jezus kan delen. Ten tweede als een
ontmoetingsplek waar ik meer mensen
kan ontmoeten en leren kennen. Het
gebeurt vaak dat dit virtueel contact leidt
tot een gesprek en ontmoeting in reallife, bijvoorbeeld met mensen die graag
bezocht willen worden, hun verdriet
willen delen of om steun en gebed
vragen. Ten derde als een ruimte waar
je elkaar op eenvoudige wijze aandacht
kunt schenken. Als er iemand jarig is of
een dierbare verloren heeft, kun je hen
feliciteren of condoleren. Voor mij gaat
het bij sociale media meer om hoe ik
op creatieve wijze met mijn boodschap
meerdere mensen kan bereiken, ook
mensen die minder of helemaal niet kerkbetrokken zijn. Jezus zelf zorgde er ook
voor dat degenen die God niet kenden
toch werden bereikt. Zo volg ik Jezus die
zegt “Ik moet ook aan ándere steden de
Blijde Boodschap brengen, want daarvoor
ben Ik gezonden (Luc 4, 43).” Dat doe ik
door deze manier!
Pater Charles Leta smm

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
Nederland. Momenteel wonen ze in
Schimmert en hebben beiden een
part-time aanstelling als kapelaan in
de parochies Schimmert en Genhout.
Ze verzorgen om beurten de column.
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