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Deze zomer werden we geconfronteerd met 
wat de gevolgen van de opwarming van de aar-
de kunnen zijn. Overstromingen in ons eigen 
land, België en Duitsland en China, bosbranden 
in Syberië, Turkije en Griekenland en enorme 
hittegolven met temperaturen tot ver boven de 
40 graden in Canada. Het lijkt steeds duidelijker 
te worden dat het zo niet langer door kan gaan. 
Dit najaar is er weer een klimaattop in Glasgow 
waar alle regeringsleiders samen komen om te 
spreken over maatregelen om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan. Hopelijk blijft het 
niet bij spreken alleen. In aanloop daar naartoe 
klinkt er vanuit allerlei hoeken een roep om 
actie, bijvoorbeeld in de Klimaatpelgrimage.
Zo vindt van 1 september t/m 4 oktober de 
Scheppingsperiode plaats. In de rubriek Vieren 
en Doen suggesties om hier in uw gemeen-
schap aandacht aan te besteden. Wat we ook 
zagen tijdens de watersnood was een grote 
saamhorigheid. Veel mensen probeerden de 
getroffenen te helpen. In tijden van nood komt 
solidariteit en de kracht van de gemeenschap 

naar boven. Dat zien we ook in Guinee, waar 
de lokale katholieke gemeenschap het heft in 
eigen handen nam en in tijden van crisis en 
dictatuur zelf zorgde voor pastorale ondersteu-
ning. Ook in het verhaal van Sarah, dat past bij 
de Adventsactie, is te lezen hoe er toch hulp 
komt als de nood groot is. Solidariteit en de 
kracht van een gemeenschap zijn duidelijk te-
rug te zien in de spaargroepen van vrouwelijke 
mijnwerkers in Ghana, waar Solidarid dit jaar 
aandacht voor vraagt. Tot slot vertelt missionair 
werkster Kelly van Gils hoe zij zich gedragen 
voelde door de parochiegemeenschap van 
Zevenbergen bij haar werk in Ecuador.
Uit al deze verhalen blijkt eens te meer dat we 
alle mensen van goede wil nodig hebben om 
te blijven zorgen voor ons gemeenschappelijk 
huis, de aarde en voor allen die haar bewonen. 
Laten we hopen dat de regeringsleiders in 
november tijdens de top in Glasgow er ook zo 
over denken en hun goede wil gaan tonen. 

Erica Op ‘t Hoog

Kerkelijk missionaire collecterooster voor 2021 

vastgesteld door de Bisschoppenconferentie 

Inhoud

Missionaire 
Jaaragenda

 
 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

Foto cover: kinderen van de Macenta school in Guinee, foto Missio Zwitserland/Brunner
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In 2012 stimuleerde Vastenactie de 
persoonlijke invulling van de veertig-
dagentijd. Pastoor Huub Spaan van de 
O.L. Vrouw van Sionparochie in Midden-
Delfland (Schipluiden, Maasland en Den 
Hoorn) besloot om niet iets te laten, maar 
iets te doen: elke ochtend om 9 uur een 
half uur lopen vanuit een van de drie 
parochiecentra. Iedereen kon meedoen, 
maar soms nodigde hij bijzondere men-
sen uit: de dominee, de burgemeester, 
een schoolklas, de dokter of het bestuur 
van de KBO. Bij het begin hield hij een 
kort bezinnend moment. Bij terugkomst 
dronk men samen koffie. Na afloop ging 
een koffiepotje rond voor een vrijwillige 
bijdrage voor Vastenactie.
Het initiatief sloeg aan. Al de eerste da-
gen liepen 15 mensen mee, en met een 
schoolklas kon het aantal snel oplopen 
tot vijftig. De dagelijkse pelgrimstocht 
vanuit wisselende locaties versterkte de 
informele contacten tussen de verschil-
lende parochiekernen en droeg bij aan 
het gezamenlijke parochiegevoel. Daarom 
ging de parochie in Midden-Delfland door 
met de dagelijkse vastenwandelingen na 
het vertrek van pastoor Spaan eind 2012. 
In zijn nieuwe parochie Pax Christi (Woer-
den, Oudewater, De Meije en Kamerik) 
introduceerde Spaan met evenveel succes 
‘De pelgrimstocht van pastoor Huub’. Het 
stramien is in de loop der jaren hetzelfde 
gebleven, maar de onderdelen zijn soms 
verfijnd en aangevuld. 

Hybride versie
En toen kwam corona. Vorig jaar moest 
de activiteit van de ene op de andere dag 
worden gestopt. Dit jaar was de lockdown 

al langer van kracht en kon een coronabe-
stendige versie worden ontwikkeld. 
Deels fysiek, deels digitaal, dus een hy-
bride versie.
Geen schema van startlocaties in het 
parochieblad, maar een oproep om je 
ruim voor Aswoensdag aan te melden via 
de e-mail. Alle aanmelders kregen een 
kaarsje met het thema van het parochie-
jaar thuisbezorgd als teken van verbon-
denheid. Elke ochtend ontvingen zij ruim 
voor 9.00 uur een e-mail met een gebed, 
de lezing van de dag en een bemoediging 
in de vorm van een spreuk of een gedicht. 
Om 9.00 uur konden zij thuis het kaarsje 
aansteken, de teksten lezen en het gebed 
bidden. Vervolgens maakten zij net als 
pastoor Huub een wandeling van een half 
uur vanuit hun eigen huis. Weer thuisge-
komen genoten ze van een zelf gezet kop-
je koffie en sloten de activiteit af met een 
bezinnende tekst. En ook het koffiepotje 
ging digitaal met een QR-code van GiVT of 
een overschrijving naar de parochie o.v.v. 
‘Vastenactie 2021’. 

Praktijk
Het aantal deelnemers aan deze hybride 
vorm overtrof alle verwachtingen: meer 
dan 200. Deze vorm bood mensen de 
mogelijkheid om mee te doen op de 
wijze, die het beste bij hen paste. Velen 
hebben om 9.00 uur meegedaan, maar 
anderen kozen een moment dat hen 
beter uitkwam. Sommigen breidden de 
duur van de wandeling uit of gaven de 
voorkeur aan de fiets. “Wat ik nog meer 
zo fijn vind,” schreef een parochiaan, “is, 
dat medeparochianen die niet goed ter 
been zijn, ook mee kunnen doen, al is het 

De hybride pelgrimstocht 
van pastoor Huub
In de serie over ‘good practices’ voor het coronaproof organiseren van MOV-
activiteiten belichten we dit keer de pelgrimstocht van pastoor Huub Spaan. 
Al jaren maakt hij in de veertigdagentijd dagelijks een wandeling van een half 
uur en nodigt daarbij anderen uit. Vanwege de heersende coronamaatregelen 
moest de tiende editie worden aangepast. 

MOV ACTIES IN TIJDEN VAN CORONA 

maar een rondje op het erf of in de 
achtertuin of zelfs gewoon vanuit de 
stoel. Ook zij kunnen nu op hetzelfde 
moment met ons verbonden zijn.” 
Ontroerend was de reactie van ene 
Arnold: “De afgelopen week heb ik in 
het ziekenhuis doorgebracht. De digi-
tale pelgrimstocht had voor mij een 
dubbele functie, de tocht kreeg een 
extra dimensie. Ook voor mijn kamer-
genoten. Dinsdag heb ik voor mijn 
behandeling de rust en het vertrou-
wen ervaren door de zegenbede op 
mijn scherm te toveren en hem open 
en bloot op mijn kastje te leggen.” 
Ook fondsenwervend mag de hybride 
pelgrimstocht geslaagd genoemd 
worden. Het digitale koffiepotje heeft 
meer dan 3.000 euro opgeleverd.

Uitdaging voor 2022
Wat mij vooral opvalt aan de hybride 
pelgrimstocht van pastoor Huub, is 
het inclusieve karakter. Deze vorm is 
ook toegankelijk voor mensen, voor 
wie deelname aan de fysieke pelgrims-
tocht om wat voor reden dan ook 
(ouderdom, ziekte, baan) onmogelijk 
is. Dat is een wellicht vooraf niet voor-
ziene meerwaarde. Hier ligt wel een 
uitdaging voor 2022. Het samen lopen 
en ontmoeten tijdens een fysieke pel-
grimstocht heeft een grote waarde, 
maar zou een vorm kunnen worden 
ontwikkeld, waaraan ook mensen 
thuis kunnen meedoen en waardoor 
zij zich niet buitengesloten voelen?

Jan Maasen
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Kerk van leken
De geschiedenis van de kerk van Guinee 
is jong. De meeste christenen wonen in 
N’Zérékoré in het zuiden van het land. 
De eerste bisschop was een Zwitser, bis-
schop Maillat, in 1959. Deze bisschop 
investeerde vanaf het begin veel in de 
opleiding van catechisten. Dat bleek van 
grote betekenis. 

In 1967 werden alle buitenlandse mis-
sionarissen het land uitgezet. De meeste 
kerkelijke bezittingen werden onder de 
dictatuur van Sékou Touré genationali-
seerd. In de bisdommen en parochies 
waren geen leidende figuren meer. Toch 
kon de kleine katholieke gemeenschap 
overleven en zelfs sterker worden. Men 
nam zijn lot zelf in handen. En dat kon 
dankzij de vooruitziende blik van bisschop 
Maillat die als een van zijn eerste activi-
teiten een catechistenopleiding oprichtte. 
Op deze catechistenschool worden sinds 
de oprichting echtparen opgeleid voor 
het pastoraat in de dorpen; mannen en 
vrouwen volgen samen de opleiding maar 
met verschillende accenten. Tijdens de 
opleiding, waarbij men vaak eerst goed 
moet leren lezen, schrijven en de Franse 
taal leren, kan het evangelie diep gewor-
teld raken. Aan het eind van de opleiding 
staan persoonlijkheden die stevig gewor-
teld zijn in het geloof en die bereid zijn 
een leidende functie op zich te nemen. 
Ze krijgen van de kerk niet alleen de op-
dracht, maar ook het vertrouwen dat ze 

zelf verantwoordelijk zijn voor de kleine 
basisgemeenschappen, om ze bij elkaar te 
roepen en in leven te houden.

Kleine christelijke gemeenschappen
Deze catechistenparen waren in staat de 
gemeenschappen door de crisis van de 
dictatuur te leiden. Ze verzamelden de 
families en gemeenschappen regelmatig 
rond het woord van God, verkondigden 
het evangelie, leidden het gebed en 
bekommerden zich om de mensen. De 
catechisten zijn ook tegenwoordig nog de 
dragende mensen van de kerk in Guinee. 

Veel parochies zijn verdeeld in zogeheten 
Kleine Christelijke Gemeenschappen (Ba-
sic Christian Communities, BCC) die elk 
een voorzitter en een vicevoorzitter heb-
ben. De BCC’s hebben diverse taken in de 
parochie: organisatie, ledenbijdrage voor 
het onderhoud van de kerk, schoonmaken 
van de kerk, rozenkransgebed, voorberei-
ding op de volwassenendoop, huwelijks-
voorbereiding.

In de laatste decennia is de situatie voor 
de kerk veel verbeterd. Vicaris-generaal 
van bisdom N’Zérékoré, Jean-Marie Gue-
mou: “Toen ik hier twintig jaar geleden 
aankwam, hadden we in de stad één 
parochie, nu zijn het er vier en zijn de 
kerken vol.” De kerk richt zich onder meer 
op onderwijs, heeft een nationale en dio-
cesane caritas opgebouwd en is actief in 
de gezondheidszorg. 

Missio Wereldmissiemaand 2021 

‘We moeten immers wel 
spreken over wat we gezien 
en gehoord hebben’
Met dit citaat uit Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen 
in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de 
Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht. 

Rekeningnummer
NL65 INGB 0000 0015 66

missio.nl

Geef voor 
GuineeWERELD 

MISSIE 
MAAND

oktober 2021

‘We moeten immers 
wel spreken over 
wat we gezien 

 en  gehoord hebben’

Handelingen 4,20

Catechistenechtpaar met hun kinderen.
Foto: Missio Zwitserland/Brunner
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Missio Wereldmissiemaand 2021 

‘We moeten immers wel 
spreken over wat we gezien 
en gehoord hebben’

School in Macenta, foto: partnerorganisatie Missio

Ten dienste van vrouwen en kinderen
In juni was zuster Jeanne Pascale in Neder-
land en vertelde over de congregatie en het 
werk van de zusters. De congregatie is in 1984 
gesticht door de toenmalige bisschop van 
N’Zérékoré. De gemeenschap bestaat uit zo’n 
45 zusters en 6 postulanten. De zusters stellen 
zich in dienst van weeskinderen en achterge-
laten kinderen en werken aan de bewustwor-
ding en scholing van de meisjes en vrouwen 
van wie 90 procent analfabeet is.
Het bisdom N’Zérékoré ligt in het zuiden van 
Guinee, de regio Guinee Forestière. Het is een 
afgelegen gebied, voor bijna alles moet men 
naar de hoofdstad Conakry, een afstand van 
1000 kilometer. 
Ondanks een schrijnend gebrek aan financiële 
middelen hebben de zusters enkele wees- en 
opvanghuizen, onder meer in Gouécké en 
Macenta. In het weeshuis St. Kisito in Gouécké 
worden kinderen verzorgd in de leeftijd van 
0 tot 4 jaar. In de dorpen heerst veel magisch 
denken. Wanneer de moeder in het kraambed 
sterft, krijgt de baby daarvan de schuld en 
moet dus ook sterven. De zusters willen daar 
verandering in brengen. 
In Macenta worden wat oudere kinderen op-
gevangen. Zij zijn slachtoffer van de rebellen 
in Liberia. Hun ouders zijn voor hun ogen ver-
moord en de kinderen kampen met trauma’s. 
Ze worden geholpen en krijgen onderwijs. 
Het gebrek aan financiële middelen zorgt 
er bijvoorbeeld voor dat kinderen in de op-
vanghuizen vaak met meerderen in een bed 
moeten slapen. Maar het betekent ook dat 
een school maar half afgebouwd is omdat het 
geld op was. Om over het noodzakelijke on-
derhoud nog maar niet te spreken. Wat zuster 
Jeanne Pascale echter het meest aan het hart 
gaat, is het feit dat men de kinderen maar een 
maaltijd per dag kan geven en dan ook nog 
van zeer eenzijdig voedsel. Ze heeft daarom 
haar hoop gevestigd op het opzetten van een 

varkensstal en de aanschaf van een oliepers 
om de rode palmolie uit de streek te verko-
pen. Daarmee kunnen de zusters economisch 
zelfstandig worden en hun volle aandacht 
geven aan het pastorale werk ten dienste van 
kinderen, met name meisjes, en vrouwen.

Marianne Baijens, Missio Pauselijke Missiewerken

Materialen
Met behulp van de campagnematerialen kunt u in uw parochie, 
school of instelling aandacht besteden aan de Wereldmissiemaand. 
• Poster 
De poster heeft een handig formaat om op te hangen in kerkgebouw en/of 
parochiecentrum.
• Spaarzakje voor de kinderen 
Te gebruiken in de groep op school en in de viering 
van de Wereldmissiedag van de kinderen.
• Missio Kinderkrant 
Een speels en kleurrijk geheel met informatie over het leven 
van kinderen in Guinee.
• Informatiefolder 
Een handzame folder met de belangrijkste informatie over Guinee kort bij 
elkaar gezet. Om in het parochieblad of misboekje op Missiezondag 
(24 oktober) in te steken of uit te delen aan kerkgangers.
• Liturgiesuggesties 
Voor zowel de Wereldmissiedag van de kinderen (2 en 3 oktober) als voor 
Missiezondag (24 oktober) zijn suggesties voor de liturgie verzameld. 
• Tijdschrift Kerk Wereldwijd 
Het september/oktober nummer van het tijdschrift Kerk Wereldwijd staat voor 
een groot deel in het teken van de Wereldmissiemaand en Guinee.
• Bladwijzer met gebed

Voor het bestellen en downloaden van de gratis materialen en voor meer 
informatie kunt u kijken op www.missio.nl. Of bellen: 070 – 304 74 44.
Samen met u hopen wij de Wereldmissiemaand tot een succes te maken 
en zo onze solidariteit te tonen met de parochies in de derde wereld.

In de campagne voor de Wereldmissie-
maand wil Missio in het bijzonder  
het pastorale werk van de Soeurs  
Servantes de Marie Vierge et Mère  
(Zusters Dienaressen van Maria 
Maagd en Moeder) ondersteunen.

Campagne 
Wereldmissiemaand
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Pater Stan studeerde in de jaren zeventig 
theologie en sociologie in de Filippijnen. 
Daar was hij getuige van een reeks 
protesten en demonstraties tegen de 
regering. Tijdens zijn verdere studie 
raakte hij bevriend met de Braziliaanse 
aartsbisschop Dom Hélder Câmara. Zijn 
werk met en voor arme mensen heeft 
hem zijn verdere leven beïnvloed.
De jezuïeten ontkennen stellig de 
beschuldigingen dat hun medebroeder 
communist was. Pater Stan zelf was zich 
sterk bewust van het repressieve karakter 
van de Indiase regering. In een video 
kort voor zijn arrestatie zei hij dat zijn 
werk voor de rechten van de inheemse 
bevolking hem verdacht maakte in de 
ogen van de Indiase regering. Hij zei: 
“Wat mij overkomt, is niet uniek. Het 
gaat om een breder proces dat zich 
in het hele land afspeelt. We weten 
allemaal hoe prominente intellectuelen, 
juristen, schrijvers, dichters, activisten 
en studenten in de gevangenis belanden, 
omdat ze kritiek hebben geuit of 
vragen hebben gesteld over de huidige 
machthebbers in India. Wij zijn onderdeel 
van dat proces. Op een bepaalde manier 
ben ik blij deel uit te maken van dit 
proces. Ik ben geen stille toeschouwer, 
maar onderdeel van wat gaande is, en 
bereid om de prijs te betalen, welke deze 
ook mag zijn.”

Tijdens zijn gevangenschap beschreef 
Swamy in een brief aan zijn 
medebroeders de benarde toestand van 
andere gevangenen: “Veel gevangenen 
hier weten niet eens welke aanklacht 
tegen hen is ingediend. Zij zitten 
jarenlang in de gevangenis zonder enige 
juridische of andere hulp.” Hij eindigde 
met de woorden: “Maar we blijven 
zingen. Een gekooide vogel kan nog 
steeds zingen.”
Swamy leed aan de ziekte van Parkinson 
en had om medische redenen gevraagd 
op borgtocht te worden vrijgelaten. Dat 
werd meerdere keren afgewezen. Hem 
werden ook eenvoudige voorzieningen 
ontzegd die hij nodig had vanwege zijn 
ziekte, zoals een rietje om te drinken. 
Tijdens zijn gevangenschap verslechterde 
zijn gezondheid. In de gevangenis raakte 
hij besmet met het COVID-virus. Hij stierf 
aan de complicaties van de besmetting.
Zijn dood leidde tot heftige kritiek, niet 
alleen in India zelf maar ook daarbuiten. 
De regering Biden reageerde met een 
oproep aan alle regeringen om de rol van 
mensenrechtenactivisten te respecteren. 
De dichter en auteur Meena Kandasamy 
schreef: “Dit is een gerechtelijke moord 
en iedereen is medeplichtig.”

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

Pater Stan Swamy sj: 
profeet van sociale 
rechtvaardigheid 
De Indiase jezuïet Stanislaus Lourduswamy, beter bekend als Stan Swamy, is 
op 5 juli jl. overleden op 84-jarige leeftijd. Pater Stan zette zich tientallen jaren 
in voor de rechten van de inheemse bevolking in India. Op 8 oktober 2020 werd 
hij gearresteerd op beschuldigingen van opruiing en lidmaatschap van de 
Communistische Partij van India. Swamy was de oudste persoon in India die van 
terrorisme werd beschuldigd. 
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Suggesties voor liederen
Dat wij als wachters op de muren zijn 
(Zingt Jubilate 769). Dit lied neemt ons mee in alle thema’s van eco-
logie, gerechtigheid en vrede, en sluit dus goed aan bij de ‘integrale 
ecologie’ van Laudato Si’. Het refrein is gebaseerd op een tekst van 
de profeet Jesaja: “Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uit-
gezet; heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij zwijgen” (62,6). 
Het lied betrekt dit bijbels beeld op onze hedendaagse situatie en 
maakt er een bede van. Wij worden nú opgeroepen de taak van de 
wachters, de profeten, op ons te nemen. We zijn geroepen om het 
zwijgen te verbreken, daar waar het welzijn van al wie en wat leeft 
op onze aarde, in gevaar is of al geschonden wordt. Het is een klein 
begin van opstanding, een goed teken als mensen waakzaam zijn. 
• Het zou een soort themalied tijdens de hele Scheppingsperiode 

kunnen zijn. 
• Het refrein is geschikt als acclamatie of antwoordzang op de 

voorbede.

Het lied van de nieuwe aarde
tekst Hans Bouma, melodie. Ps.149, 
Zingt Jubilate 510 ‘Halleluia. Laat opgetogen’

Wij hopen op een nieuwe schepping, 
naar Gods belofte is er redding, 
de grote toekomst is aanstaande
de hemel daalt op aarde.

God is trouw, Hij gaat met ons door,
onweerstaanbaar doet Hij zijn woord,
waar nu nog dood en zonde zijn
woont eens gerechtigheid.

God, wij verwachten u op aarde,
woon bij ons mensen als een vader,
de schepping reikhalst naar bevrijding,
wil haar met ons verblijden.

Maak ons nieuw, breng ons aan het licht,
kom nabij in wie vrede sticht,
Gij spreekt uw Zoon ons tegemoet:
de hoop die leven doet.

Klimaatlied voor kerken
Tekst André Troost
Melodie: Zolang er mensen zijn op aarde - Zingt Jubilate 514
of gezang 488a - Liedboek voor de Kerken
of gezang 310 - Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
Dit lied kan gebruikt worden als een gebed om ontferming.

1. Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping klaagt, de aarde huilt
akkers en weiden: straks woestijnen, 
het voedsel schaars, de grond vervuild.
2. Kyrieleis, heb medelijden; 
de schepping kreunt, de aarde vraagt: 
gun ons de tijd nog te vermijden,
dat al wat leeft wordt weggevaagd.
3. Kyrieleis, heb medelijden; 
de schepping schreeuwt, de aarde zucht -
hoe konden wij zo bruut ontwijden, 
uw werk: het land, de zee, de lucht?
4. Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping roept, 
de aarde smeekt
dit is toch niet het eind der tijden, 
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?
5. Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping bidt, de aarde hoopt, 
op U, op ons-een jaargetijde, 
dat al ons vuil in schoonheid doopt 

LITURGISCHE SUGGESTIES & Vieren    doen
Scheppingsperiode
Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft 
jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ werkgroep Nederland heeft het materiaal 
wat aangepast aan de Nederlandse situatie. Rode draad dit jaar is weer de visie van Laudato Si’ over de zorg voor ‘het 
gemeenschappelijk huis’. Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de 
uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt. Hier vindt u enkele 
suggesties uit dit Katern. Het hele katern met alle (liturgische) suggesties kunt u gratis downloaden via www.laudato-si.nl

pagina 7



Andere suggesties
• GvL 619 ‘Hoor hoe God met mensen omgaat’ 

coupletten 1, 2, 4, 8, 12 en 13. 
• GvL Psalm 150II ‘Alles wat adem heeft love de Heer’ 
• Het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Suggesties voor gebeden
Gebed van paus Franciscus
Dit gebed van paus Franciscus uit zijn encycliek Laudato Si’ kan 
worden gebeden en eventueel afgedrukt meegegeven worden 
met de aanwezigen met de uitnodiging om het tijdens de 
scheppingsperiode thuis te bidden: 

Vader, wij loven U,
samen met alle schepselen
die voortkomen uit uw machtige hand.
Zij zijn van U, 
zij zijn vervuld van uw aanwezigheid en tedere liefde.
Geprezen zijt Gij.

Jezus, Zoon van God,
alles werd door U geschapen.
U werd gevormd in de schoot van Maria,
U werd een deel van deze aarde,
U keek naar deze wereld met menselijke ogen.
U leeft nu in elk schepsel,
als verheerlijkte Verrezene.
Geprezen zijt Gij. 

Heilige Geest,
door uw licht richt U deze wereld
naar de liefde van de Vader.
U ondersteunt de verzuchtingen van de schepping.
U leeft ook in ons hart
om ons aan te zetten tot het goede.
Geprezen zijt Gij.

O, Drie-ene God,
onovertroffen gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons U te aanschouwen
in de schoonheid van het universum
waar alles spreekt van U.
Wek onze lof en dankbaarheid op
voor elk schepsel dat U geschapen hebt.
Schenk ons uw genade
om ons innig verbonden te voelen met al wat bestaat.

Liefdevolle God,
toon ons onze plaats in deze wereld
als instrumenten van uw liefde
voor alle schepselen op deze aarde
omdat geen ervan door U vergeten wordt.

Verlicht de machtigen en de rijken
opdat ze behoed worden voor de zonde van de 
onverschilligheid,
opdat ze houden van het gemeenschappelijke goed,
zich ontfermen over de armen
en zorg dragen voor de aarde die we bewonen.

De armen en de aarde smeken U,
Heer, door uw macht en uw licht,
bescherm elk leven,
schenk ons een betere toekomst,
laat uw Rijk komen
van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.
Geprezen zijt Gij.

Amen.

Voorbeden
In deze scheppingsperiode bidden we:
Voor onze voorgangers, leerkrachten, vormingswerkers en 
opiniemakers.
Dat ze ons helpen bij het ontwikkelen van een gevoel voor 
schoonheid en van een geest van 
verwondering, lof, vreugde en dankbaarheid voor de wereld die 
we mogen bewonen. 

Voor de gekwetste aarde en al haar bewoners,
de planten, de dieren, het veelkleurige en diverse leven, 
dat bedreigd is door vernieling, uitbuiting en uitsterving,
dat ze mogen rekenen op bescherming, herstel en genezing, 
door mensen die trouw zijn aan het oorspronkelijk partnerschap 
met al het geschapene.

missionaire agenda 2021-3
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Voor onszelf: dat we niet besmet worden 
met het virus van onverschilligheid,
Dat we weerstaan aan de verleiding om te leven zonder maat, 
zonder rem.
Dat onze levenswijze niet bijdraagt aan onrecht of armoede.
Dat we niet medeplichtig worden aan vervuiling, vernietiging of 
opwarming van de aarde

De offerandeprocessie
Om tijdens de Scheppingsperiode extra aandacht geven aan het 
thema, is het een mooi idee om van de bereiding van de gaven 
een speciaal moment te maken, en naast brood en 
wijn ook andere gaven van de schepping aan te brengen. Dit 
kan door er echte processie van maken. Het brood en de wijn 
worden op het altaar neergezet, de andere 
aangebrachte gaven worden verzameld aan de voet van de 
paaskaars of in de nabijheid van het altaar.

Aandragen van een schaal met aarde
L: Onze mooie blauwe planeet is geen gebruiksvoorwerp.
De aarde is een gave,
een vindplaats van de scheppende God 
die zag dat alles goed was. 
Daarom dragen we aarde aan,
de kwetsbare, vruchtbare aarde die ons draagt 
en die ons voedt,
en die we willen behoeden en bewaren
voor generaties en generaties na ons.

Aandragen van een bloeiende plant
L: Elke plantensoort of diersoort 
is deel van het web van het leven,
onvervangbaar. 
Al het geschapene draagt de stempel van God,
Daarom dragen we deze bloeiende plant aan,
symbool van onze inspanningen om alle leven te koesteren en 
te bewaren,
voor generaties en generaties na ons.

Aandragen van zuiver water
L: Zuiver water, 
de kostbaarste grondstof op aarde,
onmisbaar voor al wat leeft.
Dit water wordt schaars. 
Het wordt vergiftigd, verspild en vervuild.
We dragen dit zuiver water aan 
als symbool van alle natuurlijke hulpbronnen
die we willen beschermen en bewaren
voor generaties en generaties na ons.

Aandragen van lokale seizoensvruchten en -groenten
L: Is dit niet de edelste daad van de mens,
de vruchten te oogsten van het zaad 
dat zijn hand heeft gezaaid?

Nog steeds produceert onze geschonden 
en mishandelde aarde 
jaarlijks een weelde aan voedsel, een rijke diversiteit, 
meer dan nodig is om de mensheid te voeden.
Nochtans, in deze wereld van overvloed,
lijden meer dan 800 miljoen mensen honger.
We dragen deze vruchten aan,
resultaat van duurzame land- en tuinbouw in onze eigen buurt.
Ze zijn het symbool van de wereld die we willen:
rechtvaardig, ecologisch duurzaam, energiezuinig,
leefbaar en gul voor iedereen, 
en voor generaties en generaties na ons.
 
Aandragen van brood en wijn
L: De aarde als een weelderige tuin van Eden,
waarin het Goede Leven heerst,
dat is de dwingende roepstem van de scheppende God
uitgesproken als een opdracht voor ons, 
generatie na generatie. 
Daarom dragen we ook de gaven van brood en wijn aan,
ons dagelijks mensenwerk,
onze bijdrage aan het visioen van de schepping. 

Aandragen van een kaars die door de voorganger wordt 
aangestoken aan de paaskaars
V: Met al deze gaven willen we eucharistie vieren 
rond de opgestane Christus. 
Daarom dragen we ook een kaars aan 
die we aansteken aan de Paaskaars.
Is niet elke zondag Scheppingszondag?
Want de kerk viert elke zondag Pasen, 
de overwinning van het leven op de dood.
Met Paulus mogen we zeggen dat Christus de nieuwe Adam is,
en wij, zijn kerk, de nieuwe schepping, bezield door de Geest.
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God moedigt ons aan en verwacht dat we de talenten 
ontwikkelen die Hij ons gegeven heeft. Hij heeft het universum 
een enorm potentieel gegeven. Volgens Gods plan is iedere 
mens geroepen om zichzelf te ontwikkelen.

Paus Franciscus in Fratelli Tutti 123

 Foto: Nikhita, Unsplash

Talenten
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Hoewel dit natuurlijk geweldige ontwikkelingen zijn, zijn we er 
nog niet. We weten nog niet wat de coronacrisis wereldwijd 
voor invloed heeft op de cijfers, maar ook als we die buiten 
beschouwing laten, halen er jaarlijks nog altijd ongeveer 5,2 
miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld 
longontsteking, malaria of diarree. En overlijdt er nog altijd 
iedere twee minuten een moeder. De meeste kinderen die 
overlijden, sterven al in de eerste maand na hun geboorte. 
Veel kinderen sterven door ondervoeding of door ziektes die 
door vaccinatie of goede hygiëne voorkomen hadden kunnen 
worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, hoge 
bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg krijgen van professionele 
verloskundigen, hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
16 procent minder kans om hun baby te verliezen en 24 procent 
minder kans op een vroeggeboorte. 

Ondanks het feit dat uit de cijfers – en de dagelijkse praktijk! 
– blijkt dat goede begeleiding en medische zorg het aantal 
sterfgevallen onder moeders en kinderen doet dalen, hebben 
wereldwijd miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang 
tot goede zorg. Soms is de afstand tot een kliniek te groot 
of kunnen vrouwen de reiskosten ernaartoe niet betalen. 
Andere vrouwen stellen meer vertrouwen in de traditionele 
vroedvrouwen en vermijden begeleiding door modern opgeleide 
verloskundigen. 

Hoe helpt Adventsactie? 
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, 
bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, 
de bevalling en de periode erna. Zo steunen we in Somalië een 
gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele 
geboortezorg en begeleiding biedt. In El Salvador steunen we 
een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun 
kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen we een medisch team 
dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te 

ver weg is en in Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij een 
kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot ruim 
op tijd voor de bevalling naar de kliniek kunnen komen en daar 
veilig de bevalling kunnen afwachten. 

Gezonde start 
voor moeder 
en kind

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot 
het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. 
Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! 

Lesmateriaal advent en kerst 2021
Ook voor 2021 biedt Vastenactie lesmateriaal voor 
basisscholen voor de weken van advent en kerst. Het 
thema is: ‘Ik zorg voor jou!’
Het lesmateriaal is voor midden- en bovenbouw 
uitgewerkt in een overzichtelijk werkboek met Bijbel- 
en kerstverhaal, inspirerende werkvormen en vragen, 
liedjes en de opzet van een kerstviering. Voor de 
onderbouw is er een kleurig, digitaal prentenboek 
met leuke werkvormen. Misschien ook leuk voor de 
kindercatechesegroep!
Vanaf eind oktober gratis te downloaden in de 
webshop: www.vastenactie.nl/materialen-bestellen

Moeder en kind in El Salvador. Foto: Adventsactie

Gezondheidscentrum in Somalië. Foto: Adventsactie
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Op weg…
Sarah voelt dat haar tijd nadert. Het wordt haar eerste kind. 
Ze is 17 en sterk. Haar moeder en tantes hebben haar volgens 
de oude tradities van haar volk voorbereid op de bevalling 
en ze hadden ook liever gehad dat Sarah bij hen zou blijven 
om het kind te krijgen, zoals al generaties vrouwen voor 
haar. Sarah kiest echter liever voor de begeleiding van de 
vroedvrouw in de medische post in de stad. Het beeld van 
haar oudere zus, die overleed na een zware bloeding tijdens 
de bevalling, staat haar nog helder voor de geest. 
Samen met haar man Michael begint ze aan de reis, die ruim 
twee dagen zal duren. Geld voor de bus of brommertaxi is er 
niet dus moeten ze met hun oude fiets zonder banden, die ze 
vooral gebruiken als pakezel. 
En zo lopen ze nog voor zonsopgang naar de grote weg, 
richting stad. De eerste uren zijn nog goed te doen, maar de 
temperatuur loopt snel op. Dan lopen ze in de brandende 
zon met nauwelijks schaduw. Het gaat langzaam en Sarah is 
snel moe. Ze moeten regelmatig stoppen en uitrusten. Van 
vrouwen die langs de weg hun groentes verkopen, krijgen 
ze een stuk suikerriet om op te kauwen. Ze hebben zelf nog 
wat stevige stukken posho (een pap gemaakt van cassave- of 
maismeel) bij zich, gewikkeld in oude kranten. 
Er zijn veel mensen onderweg naar de stad. Om te kopen. Om 
te verkopen. Om werk te zoeken of, zoals Sarah, medische 
hulp te krijgen. Overvol geladen vrachtauto’s, brommers met 
soms wel vier mensen erop, fietsers, veel mensen die net als 
Michael en Sarah lopen, koeien, geiten, kippen, zwerfhonden, 
kinderen in schooluniformen: het lijkt wel alsof iedereen op 
weg is naar de stad. 
Aan het einde van een lange dag gaan ze op zoek naar een 
plek om te slapen. De nacht valt snel en dan is het onveilig 
langs de weg. Langs de weg wonen her en der families in 
kleine, traditionele huizen. Sarah hoopt dat ze mensen van 
hun eigen volk treffen; daar zullen ze gastvrij ontvangen 
worden. 
De familie waar ze onderdak vragen, stuurt ze in eerste 
instantie weg. Geen plaats, vreemden, achterdocht… Sarah 
kreunt zachtjes. Haar buik is keihard en ze is doodmoe. Hoe 
ver lopen is het naar de volgende familie? Dan komt toch 
een van de vrouwen naar haar toe; ze legt haar hand op 
Sarahs buik en zegt dat ze zo niet kan doorlopen. Er is wel 
plek in de kookhut om te liggen en om uit te rusten. Die is 
weliswaar niet afgesloten, maar geeft wel wat beschutting 
en ze zijn dicht bij de andere hutten, zodat ze veilig zijn in de 
familiegroep.
Ze krijgen een klein beetje eten – de familie heeft zelf ook 
nauwelijks iets – en slapen een onrustige slaap naast de 
vuurplaats. Nog voor zonsopgang staat Michael op; hij maakt 
Sarah wakker die net weer een beetje in slaap is gesukkeld. 
Ze bedanken hun gastvrouw, die al druk bezig is met de 
voorbereidingen voor de dag, en hervatten hun tocht. 
Ze zijn nauwelijks onderweg als Sarah water langs haar benen 
voelt lopen. Haar vliezen zijn gebroken! De baby kondigt 

zich aan… Hoe verder? Misschien hebben ze nog tijd, maar 
misschien ook niet. Ze denkt aan haar nicht Kate, die een paar 
maanden geleden dezelfde tocht maakte. Kate kreeg haar 
baby langs de kant van de weg. Sarah hoopt dat het voor haar 
en haar kind niet zover zal komen, maar ze vreest het ergste, 
want ze kan inmiddels de krampen niet meer negeren. 
Na nog een uur, stapje voor stapje, leunend op Michael, kan 
Sarah niet meer verder lopen. Onder een boom vinden ze 
wat schaduw. De weeën worden sterker en Sarah is bang 
dat ze net als haar nicht hier, onder de boom, haar kind zal 
krijgen. Michael bet haar gezicht met wat water en probeert 
haar gerust te stellen. De weg is dichtbij en hier komen veel 
mensen langs, op weg van en naar de stad. Er zal hulp komen, 
daar is hij zeker van. 
En de hulp komt. Voorbijgangers houden een auto aan. De 
mannen zijn bereid hen naar de kliniek te brengen. Sarah 
wordt op een laag lappen achterin geïnstalleerd, de fiets en 
hun spullen worden op het dak gebonden en Michael wurmt 
zich tussen de mannen voorin. Bij iedere kuil in de weg houdt 
Sarah haar adem in; de weeën volgen elkaar nu sneller op, 
maar ze voelt diep vertrouwen: het komt goed. 
Als ze na een ongemakkelijk uur bij de medische post 
arriveren, helpen de twee mannen Sarah naar de afdeling te 
brengen. Daar wachten een bed en de verloskundige en daar 
wordt anderhalf uur later een prachtige dochter geboren. Ze 
noemen haar Grace. 
Sarah kan een paar dagen blijven om wat aan te sterken. 
Ze krijgt voedingsadvies voor haarzelf en voor Grace. 
Medewerkers van de kliniek zullen de komende maanden af 
en toe bij haar thuis langskomen om te kijken of alles goed 
blijft gaan. Sarah voelt zich veilig en gesteund en ze ziet de 
toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet: Grace zal hun 
leven voorgoed veranderen, dat is zeker. Ze hoopt stiekem 
dat dit nieuwe leven voor meer mensen een verandering ten 
goede zal betekenen. 

Foto: shutterstock
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Kelly van Gils (28) zit samen met pastor 
Piet de Meijer, Corrie van Gils, Tineke 
Maarsbergen (Caritas) en Frank van 
Eenbergen van de Week Nederlandse 
Missionaris in de H. Bartholomeuskerk 
in Zevenbergen. Samen blikken zij in een 
rondetafelgesprek terug op de uitzending 
van Kelly. “Wereldwijd zijn er nog zo’n 
tweehonderd Nederlandse missionarissen,” 
vertelt Frank. 

“De WNM wil jonge mensen zoals Kelly op 
het missionaire spoor brengen.” Dat wil 
zeggen dat de uitgezondene direct met de 
mensen in de lokale gemeenschappen ter 
plekke werkt en dat de missionair werker 
direct verbonden is aan een parochie.
Kelly: “Voordat ik naar Ecuador ben gegaan 
heb ik in de kerken van de uitzendende 
parochie verteld over het missiewerk dat 
ik zou gaan doen. Dit zorgde voor steun 
en interesse vanuit de mensen in de 
parochie.” Een bijzonder moment was toen 
de pastoor tijdens de mis haar zijn zegen 
gaf. De 17.000 lezers van het parochieblad 
'Kijk op Immanuel' leefden elke twee 
maanden mee met het wel en wee van 
Kelly in Ecuador. Daarnaast heeft zij elke 
zes weken de abonnees van de mailinglijst 
van de parochie via de mail op de hoogte 
gehouden van haar werkzaamheden. “Het 
is een beetje zoals de brieven van Paulus 
in het Nieuwe Testament die ook werden 
doorgegeven,” vindt pastor Piet de Meijer. 
Reacties op haar digitale ‘rondzendbrieven’ 
kreeg zij vooral als ze in Nederland op 
bezoek was, en tijdens bijeenkomsten van 
de parochie. 
“Een man had zelfs al mijn e-mails geprint 
en meegenomen,” vertelt ze verrast. Vanuit 

Missionair werker
Kelly van Gils: 
“In het klein kun je 
dingen doen die 
impact hebben”

In navolging van de missionarissen vertrekken jonge mensen naar verre oorden. Daar leven zij met de lokale bevolking 
en werken ze samen aan een betere wereld. Missionair werker Kelly van Gils was vier jaar uitgezonden naar Ecuador 
door de Immanuelparochie in Zevenbergen met financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris. In Ecuador werd 
zij ontvangen door de parochie Nuestra Señora del Carmen in Jama. Al eerder schreven we over haar werk daar. 

Kelly vertelt de kinderen over de 
dieren die leven in de zee
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de verschillende caritasgroepen en van 
persoonlijk geïnteresseerden kreeg Kelly 
vaker een respons op haar nieuwsbrieven. 
“Ik vind dat erg leuk om te horen en 
het zorgt voor een regelmatig contact.” 
Voor Kelly was het schrijven voor het 
parochieblad en voor de nieuwsbrieven 
een goed moment om te reflecteren op 
haar werk. “Voor mij voelde het niet als 
extra werk. Integendeel. Het was een goed 
moment om even te gaan zitten en na te 
denken over wat ik heb gedaan, waar ik 
tegen aanloop en waar ik met mijn werk 
naartoe ga.” Door de betrokkenheid met 
de Immanuelparochie is er een band van 
internationale solidariteit ontstaan.

Laudato Sí’
Het eerste jaar in Ecuador werkte Kelly aan 
een project voor schoon drinkwater door 
het gebruik van waterfilters te stimuleren 
in de kleine, afgelegen gemeenschappen. 
Daarna ging ze aan de slag in de parochie 
Nuestra Señora del Carmen in het Lalo 
Loorreservaat aan de kust van Ecuador 
bij stichting Ceiba. De parochianen 
streven naar een beter leven en daar 
sluit de stichting goed bij aan. Zij willen 
de tropische ecosystemen behouden en 
herstellen om daarmee de planten- en 
diersoorten te behouden, en het beheer in 
lokale handen te geven. 

Volgens Kelly ligt hier de kern van een 
duurzame aanpak. Het gaat erom om 
samen met de lokale mensen het tropi-
sche ecosysteem te behouden, zodat de 
bevolking de voordelen hiervan ontvangt.   
Er ontstaat daardoor een band van we-
derzijdse afhankelijkheid. Het bos houdt 
de mens gezond en omgekeerd.  Kinderen 
hebben hierin een belangrijke rol, spelen-
derwijs verbinden zij zich aan het bos en 
de grote en kleine dieren en planten. Het 
gaat om de verbinding tussen natuur en de 
mens. Voordeel hierbij is dat in Ecuador de 
natuur, net als de mens, als een rechtsper-
soon wordt gezien. Bij een ‘slechte behan-
deling’ kan ook de natuur de mens voor de 
rechter dagen. Langzaam maar zeker ont-
staat er wat meer gelijkwaardigheid in de 
relatie. Door vervolgens het Lalo Loor re-
servaat te verbinden met andere gebieden, 
krijg je een groter gebied waar mensen, 
dieren en planten goed kunnen gedijen 
en hun relatie in een duurzaam evenwicht 
kunnen brengen.

Deze aanpak past goed bij de jonge 
Brabantse die in Wageningen natuur- en 
bosbeheer heeft gestudeerd en het past 
helemaal binnen Laudato Sí’, de encycliek 
van paus Franciscus met zijn boodschap 
over de ecologie en de zorg voor de 
medemens en de Schepping. 

Compassie
Zijn er overeenkomsten tussen de 
missionarissen en de missionair werkers? 
Die zijn er zeker zoals de hang naar 
avontuur en de religieuze bewogenheid; 
werken vanuit geloof, naastenliefde en 
compassie. De jonge missionair werker 
vond het erg fijn om te reflecteren op 
haar werk, wat ze heeft gedaan en waar 
ze tegen aanloopt. “Zonder de band 
met de parochie in Zevenbergen was ik 
blijven doorgaan zonder er echt stil bij te 
staan.” Kelly heeft gemerkt dat dat juist 
zo belangrijk is. “Ik heb veel meer een 
open blik gekregen. Verschillen tussen de 
mensen doen er niet toe. We zijn allemaal 
gelijk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal 
waardoor ik geraakt ben,” zegt Kelly. “De 
internationale politiek heeft veel effect op 
de mensen. Daar kunnen zij weinig aan 
doen. Maar ik heb gezien dat je lokaal, in 
het klein, dingen kunt doen die impact 
hebben.” Pastor Piet de Meijer besluit: 
“Het is zeer navolgenswaardig dat zo’n 
jonge persoon de sprong waagt en het 
vertrouwde loslaat. Dat heeft alles te 
maken met geloof.”

Tatiana Waterink  
Week Nederlandse Missionaris

Kelly ontvangt een kaars tijdens het ronde-tafel gesprek in de parochie. Foto's Kelly van Gils / WNM
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Fonds in eigen beheer
Om deze problemen het hoofd te 
bieden is Solidaridad een programma 
gestart. Het doel is om het inkomen 
en de zeggenschap van vrouwen in 
deze gemeenschappen te vergroten. 
Dat gebeurt door het toegankelijk 
maken van spaar- en investeringsgeld 
voor vrouwelijke ondernemers. Een 
fonds dat zij zelf beheren, vormt de 
kern van het programma. Trainingen 
over gendergelijkheid en financiële 
geletterdheid worden daarnaast 
aangeboden ter ondersteuning.

Vóór en dóór vrouwelijke 
ondernemers
Honderd vrouwen in de regio’s 
Tarkwa en Bibiani, in West-Ghana, 
organiseerden zich in vijf spaargroepen. 

In deze groepen brengen de vrouwen 
hun eigen spaargeld in en besluiten 
ze gezamenlijk wie een lening krijgt 
uit het fonds. De vrouwen betalen de 
lening weer terug en zo kan iedereen bij 
toerbeurt een lening krijgen voor een 
investering in hun eigen bedrijf. 

Vanuit dit programma is daarnaast 
ook een grotere hoeveelheid geld 
beschikbaar gesteld, 3.000 euro per 
groep. Dit geld is met hetzelfde systeem 
ingezet als lening aan vrouwen in de 
groep. Het voordeel van deze werkwijze 
is dat het een flexibele, goedkope manier 
is om een lening te krijgen. Externe 
garantie is niet nodig, en de vrouwen 
beheren het fonds zelf. Bovendien 
is de rente relatief laag en wordt de 
terugbetaalregeling als prettig ervaren.

Aanvullende trainingen
Als onderdeel van het programma 
namen 130 vrouwen deel aan 
trainingen. Zo verbreedden zij hun 
kennis waardoor zij sterker in hun 
schoenen staan. De trainingen 
gingen over ondernemerschap, 
leiderschap en gezinsplanning. Een 
deelnemer vertelde: “Vrouwen worden 
gemarginaliseerd. We kennen onze 
rechten niet en worden als zwak gezien, 
dat is ontmoedigend. Maar sinds ik lid 
ben van de groep, heb ik veel kennis 
opgedaan over vrouwenrechten en 
hoe je daar vorm aan kunt geven in je 
werk.”

Succesvolle ondernemingen en 
groeiende gelijkheid
Na een proeftijd van achttien maanden 
bleek al dat de fondsen en trainingen 
hun vruchten afwerpen. Toegang 
tot investeringsgeld zorgt voor meer 
inkomen voor de deelnemende 
vrouwen, waardoor ze meer zichtbaar, 
effectief en economisch onafhankelijk 
werden. 

Bovendien blijken de spaargroepen 
met hun innovatieve fondsen goed 
te werken. De deelnemers kunnen 
de leningen snel terugbetalen. Dat 
betekent dat de financiële investering 
lang zal doorwerken en dat veel 
vrouwen gebruik kunnen maken van 
hetzelfde fonds. 
Ook Dorothy Afful van de Golden 
Star legt uit dat het fonds haar heeft 

Vrouwelijke mijnwerkers worden vaak achtergesteld en hebben te maken met (seksueel) geweld

Innovatief fonds vóór en dóór 
vrouwen is goud waard
Goud vind je in heel veel producten terug. We gebruiken het bijvoorbeeld voor mobiele telefoons, medische apparatuur 
en sieraden. Maar de goudmijnbouw kent nog vele misstanden. Alleen al in Ghana zijn 4,5 miljoen mensen afhankelijk 
van kleinschalige, informele goudmijnen en velen van hen leven in armoede. Van hen is de helft vrouw en zij worden in 
veel opzichten ongelijk behandeld. Daardoor verdienen ze te weinig en kunnen ze hun bedrijven niet laten groeien. Ook 
werken zij nog te vaak onder onveilige omstandigheden en er is sprake van seksueel geweld. 
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Innovatief fonds vóór en dóór 
vrouwen is goud waard

Vanaf eind augustus komen er 
posters, flyers en liturgische 
agenda’s beschikbaar. 
MOV-groepen kunnen deze 
materialen opvragen via de 
website www.solidaridad.nl/
mov. Daar vindt u ook meer 
informatie over het project. 
U kunt ook contact opnemen 
met Circe de Bruin, 
via schenken@solidaridad.nl 
of via 030-272 0313. 

Deze vrouwen zijn lid van de 
spaargroep Golden Ladies. Zij 
maakten voor de aanschaf van dit 
voertuig gebruik van een lening uit 
hun fonds. Met de wagen vervoeren 
ze nu erts uit de mijn. 

Vera Akuffo is ook lid van de 
spaargroep Golden Ladies. Ze 
vertelt: “Het project heeft mijn 
leven echt verbeterd. Ik wist niet 
hoe ik moest sparen. Maar sinds 
ik lid ben geworden van de groep, 
heb ik veel geleerd over mijn 
financiën.” 

De spaargroep Peace beheert zelf de fondsen

geholpen: “Hiermee werd het 
voor mij mogelijk om zonder 
stress mijn onderneming uit 
te breiden. Nu kan ik namelijk 
mijn grondstoffen in bulk 
inkopen. Daardoor hoef ik niet 
meer ontzettend veel en vaak 
te reizen voor deze inkopen.” 

Dit, samen met de trainingen 
over gendergelijkheid, 
vergroot hun betrokkenheid 
bij te nemen beslissingen in 
de thuissituatie, en heeft hun 
positie in de gemeenschap 
verbeterd. 

Helpt u mee?
Dit proefproject is een 
gouden kans om verder te 
ontwikkelen! Vrouwen in 
andere gemeenschappen 
in Ghana hebben al 
aangegeven ook interesse 
te hebben in het opzetten 
van zo’n fonds met hulp en 
training van Solidaridad. 
En, niet onbelangrijk, ook 
de dorpshoofden hebben 
dezelfde wens neergelegd 
bij Solidaridad, omdat 
zij zien dat vrouwen de 
gemeenschap vooruit helpen. 
De eerste vijf spaargroepen 
laten zien hoeveel het kan 
opleveren voor vrouwen in de 
kleinschalige goudmijnbouw. 
Helpt u met uw parochie 
om nog meer vrouwen te 
bereiken zodat zij armoede en 
ongelijkheid het hoofd kunnen 
bieden?

Circe de Bruin, 
Solidaridad
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NIEUWS / BERICHTEN
Klimaatpelgrimage 2021: 
Gewoon gaan!

Op 14 augustus vertrekt een groep van 
ongeveer 30 klimaatpelgrims vanuit 
het Poolse stadje Zielona Góra op een 
lange weg door Duitsland, Nederland 
en Engeland naar Glasgow (Schotland). 
Daar vindt van 1-12 november de 26e 
Wereld Klimaatconferentie plaats. 
De klimaatpelgrimage is een initiatief 
van een samenwerkingsverband van 
Europese, veelal kerkelijke organisaties 
die zich zorgen maken over de 
klimaatcrisis en zich willen inzetten voor 
oplossingen. 

Vanuit verschillende landen vinden 
pelgrimages plaats naar Glasgow. Van 
30 september tot 11 oktober lopen 
de pelgrims door Nederland. Dit deel 
van de tocht wordt georganiseerd 
door GroeneKerken en Vastenactie 
in samenwerking met plaatselijke 
kerken van verschillende denominaties. 
Onderweg zullen pelgrims en de 
kerken waar zij overnachten aandacht 
vragen voor klimaatverandering en 
onze rol daarin en worden er door 
de ontvangende kerken activiteiten 
georganiseerd.
Als de pelgrims Nederland 
binnenkomen, is er een 
ontvangstmoment. De pelgrims krijgen 
dan een Klimaatbrief, die ze meenemen 
langs de kerken op de route. De 
brief wordt ook onder andere kerken 
verspreid. Vastenactie en Groenekerken 
hopen dat alle kerken deze brief 
onderteken. Hiermee onderschrijven 
zij het belang van klimaatgerechtigheid 
en hun rol als het gaat om het zorgen 
voor de schepping. Tevens roepen 
ze in de brief regeringsleiders op om 
tot een rechtvaardig klimaatbeleid te 
komen. Op 10 oktober wordt de brief, 
ondertekend door Nederlandse kerken, 
weer meegegeven aan de pelgrims. De 
brief wordt in Glasgow overhandigd aan 
een van de leiders van de klimaattop.

De route door Nederland is als volgt: 
1 oktober: Borne-Goor; 2/10: Goor-
Colmschate; 3/10 Colmschate-
Apeldoorn; 4/10 Apeldoorn-
Voorthuizen; 5/10 Voorthuizen-
Amersfoort; 6/10 Actiedag in 
Amersfoort; 7/10 Amersfoort-Zeist; 
8/10 Zeist-Maarssen; 9/10 Maarssen-
Amsterdam Zuidoost; 10/10 
Amsterdam Zuidoost- Hoofddorp; 
11/10 Hoofdorp – IJmuiden.

In augustus kan ieder die wil zich via 
de site van GroeneKerken aanmelden 
om een traject mee te wandelen. 
Ook groepen kunnen meelopen, zoals 
schoolklassen, kerkelijke werkgroepen, 
etc.. Zie www.groenekerken.nl/
klimaatpelgrimage. Op deze site 
komt in de loop van augustus en 
september ook meer informatie over 
de actiedag op 6 oktober, de landelijke 
klimaatpelgrimage op 10 oktober, 
waarbij enkele honderden mensen 
kunnen meelopen en de overige 
activiteiten.

7 november Willibrordzondag
Boodschappers van Vreugde

Het Evangelie is een boodschap van 
vreugde die van generatie op generatie 
wordt doorgeven. De heilige Willibrord 
(658-739) houden we als een van grote 
geloofsverkondigers in ere. Samen met 
zijn gezellen legde hij de basis voor 
de Kerk in de lage landen. De Kerk 
heeft in de loop der tijden hoogte- en 
dieptepunten gekend. Telkens kwam 
de vernieuwende en levendmakende 
kracht het Evangelie weer naar boven. 
Vandaag staan kerken meer dan ooit 
voor de uitdaging om het Evangelie 

op een aansprekende en eigentijdse 
manier uit te dragen. Welke keuzes zijn 
daarbij aan de orde en welke vormen 
passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag 
wel die boodschappers van vreugde 
waardoor anderen geraakt worden of 
wachten we er eerder op zelf geraakt te 
worden?

Op vrijdag 15 oktober, 14.00-
16.30 organiseren de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene (KVO) 
en de Konferentie van Nederlandse 
Religieuzen (KNR) hierover een Webinar 
met dr. René de Reuver, p. Stefan 
Magnus, dr. Annemarie Hinten en 
diaken Rob van Uden.
Het uitdragen van het Evangelie is een 
oecumenische opdracht: we mogen 
het samen doen en kunnen van elkaar 
leren. 
Preekschets, voorbede en poster 
voor Willibrordzondag zijn vanaf 
15 september beschikbaar op de 
website www.oecumene.nl. Opgave 
voor deelname aan het Webinar via 
secretariaat@oecumene.nl
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GroeneKerken daagt kerken 
uit: maak een innovatief plan 
voor het verkleinen van jullie 
ecologische voetafdruk

GroeneKerken en Maatschappij van 
Welstand slaan de handen ineen 
en starten het project ‘Goed voor 
duurzame innovatie’, waarbij we 
geld beschikbaar stellen voor groene 
plannen van kerken. Daarom dagen 
we kerken uit: maak een innovatief 
plan voor het verkleinen van jullie 
ecologische voetafdruk. Kerken met 
de beste ideeën ontvangen een 
geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om 
hun plan te realiseren.
We willen kerken stimuleren om aan 
te sluiten bij de klimaatdoelen van de 
Nederlandse overheid: 49% minder 
CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 
1990.
Ideeën kunnen gaan over 
uiteenlopende onderwerpen, zoals het 
betrekken van de hele gemeenschap, 
circulair bouwen, verbetering van 
bestaande concepten, veranderingen 
met grote impact, zichtbaar maken van 
verduurzaming of het verbreden van 
draagvlak.
Alle christelijke lokale 
geloofsgemeenschappen die groene 
kerk zijn of groene kerk willen worden 
kunnen tot 1 november een innovatief 
plan inleveren. Meer informatie: www.
groenekerken.nl

Indienen eigen project 
Vastenactie

Als parochie of katholieke organisatie 
kunt u vóór 1 oktober 2021 bij 
Vastenactie een projectaanvraag 
indienen voor een Eigen Doel: 
een project waarvoor u actievoert 
tijdens de vastentijd in 2022. De 
projectencommissie beoordeelt 
alle aanvragen op basis van de 
richtlijnen. Wordt uw projectaanvraag 
goedgekeurd, dan kunt u campagne 
voeren voor uw Eigen Doel onder de 
naam van Vastenactie. Vastenactie 
voegt dan 30% tot 50% subsidie toe aan 
uw actieopbrengst.

In het najaar organiseert Vastenactie 

weer enkele regionale startdagen ter 
voorbereiding op de campagne van 
2022. Noteer alvast de data:
• 6 november: bisdom Rotterdam en 
bisdom Haarlem-Amsterdam
• 13 november: bisdom Groningen-
Leeuwarden
• 20 november: bisdom Roermond
• 27 november: bisdom Breda en 
bisdom Den Bosch

Meer informatie over de startdagen en 
het Eigen Doel: www.vastenactie.nl

Geroepen tot verbondenheid, 
missiebrief BEMIN

Buitenlandse missionarissen in 
Nederland en bevlogen jongeren die 
samen werken aan verbondenheid. 
Dat is de toekomstvisie van het Beraad 
Missionarissen in Nederland (BEMIN). 
Ter gelegenheid van zijn tienjarig 
bestaan presenteert BEMIN een 
nieuwe missiebrief waarin de oproep 
tot verbondenheid centraal staat. 
Deze missiebrief werd vrijdag 21 mei 
officieel aangeboden aan abt Bernardus 
Peeters, voorzitter van de Konferentie 
Nederlandse Religieuzen.

Missionarissen treffen bij aankomst in 
Nederland een sterk gepolariseerde 
samenleving en kerk aan. Ze willen 
graag getuigen van het evangelie op 
een wijze die eigen is aan hun cultuur 
en vinden daarbij vooral aansluiting 

bij jongeren. De belangrijkste 
missionaire uitdaging van deze tijd is 
verbondenheid tot stand te brengen: 
verbondenheid met God, met 
medemensen en met de schepping.

Jongeren kunnen daarin een sleutelrol 
vervullen denkt BEMIN. Ze zijn in de 
jachtige samenleving van nu vaak op 
zoek naar rust en zingeving, en/of 
zetten zich juist actief in voor sociale 
gerechtigheid en heelheid van de 
schepping. Ze hebben zich vaak zelf 
het geloof en de christelijke idealen 
eigen gemaakt en drukken die ook 
makkelijker in woorden uit dan de 
generatie van hun ouders. Sommige 
jongeren kiezen heel bewust voor 
een christelijke levenswijze en voelen 
een natuurlijke verbondenheid met 
buitenlandse missionarissen.
De hele brief is te lezen op de website 
van de KNR www.knr.nl (zoek op 
missiebrief BEMIN ) of daar op te 
vragen.

Wilt u tussentijds meer nieuws 
en berichten ontvangen, 
abonneer u dan op de digitale 
nieuwsbrief Missionaire Agenda 
via www.misssionaire-agenda.nl 
of via communicatie@knr.nl
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Pater Charles (links) en zijn medebroeder 
Stefan tijdens een viering

Jezus was een man met een missie. Zijn 
missie was het, om mensen in Hem te 
doen geloven: “Gaat dus en maakt alle 
volkeren tot mijn leerlingen” (Mat 28,19). 
Voor de verspreiding van zijn missie had 
Jezus andere mensen nodig. Hij riep 
zijn leerlingen bij zich en zond hen twee 
aan twee uit, naar onbekende plaatsen. 
Deze actie van Jezus is precies nagevolgd 
door de montfortanen. Zo werden mijn 
confrater Stefan en ik, met ons tweeën, 
gevraagd om in Nederland te komen 
werken. En wij tweeën, bewogen door 
de oproep van Jezus, vlogen duizenden 
kilometers naar een plek waarvan we 
nooit eerder hadden gehoord: Schimmert 
en Genhout. We leren een nieuwe taal, 
ontmoeten nieuwe mensen, wennen aan 
een andere cultuur, aan het weer, aan het 
eten en nog meer. 
Voor mij persoonlijk is dit één van de 
grootste stappen die ik ooit heb gezet. Dit 
hele proces heb ik niet op eigen kracht 
kunnen doen. ‘God die je geroepen heeft, 
zal je ook steunen’, dat is mijn houvast, 
altijd! En het is waar en echt. Want 
wat ben ik dankbaar dat er altijd goede 
mensen zijn, om ons te helpen. Ik bedoel 
daarmee niet alleen mijn medebroeders 
en medewerkers van de montfortanen, 
maar ook de parochianen, die elk op hun 
eigen manier met ons samenwerken. 
Het zijn mensen die naast hun job zich 
vrijwillig inzetten voor de voortgang van 
onze geloofsgemeenschap. Ik vind het 
bijzonder omdat betrokkenheid bij de kerk 
tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend 

is. Ik ben vaak verrast en geniet elke keer 
als ik mensen tegenkom die, zonder dat 
je het van tevoren verwacht, persoonlijk 
naar je toe komen en aanbieden om je 
te helpen. “Wat kan ik doen om je te 
helpen?” of “Bel me gerust als je iets nodig 
hebt,” zeggen ze meestal. Onze missie kent 
echt zo’n leuke verassingen. Daaruit blijkt 
ook, dat deze missie niet mijn persoonlijke, 
maar een gezamenlijke missie is. Door zijn 
of haar doop is iedereen geroepen om 
deel te nemen aan de missie van Jezus. 
Ik denk dat dit niet altijd makkelijk 
is. Tegenwoordig wordt voor de 
meeste mensen geloven als een 
privéaangelegenheid beschouwd. Praten 
over geloven ligt gevoelig. Het kan leiden 
tot meningsverschillen, ruzie en haat. Ik 
denk ook dat mensen zich schamen of 
bang zijn dat ze niet voor vol aangezien 
worden als men weet dat ze gelovig zijn. 
“Het geloof is ouderwets; het is niet 
meer van deze tijd,” zei iemand eens 
eerlijk tegen mij. Deze situatie daagt mij 
en ons als geloofsgemeenschap wel uit. 
Het moedigt ons zelfs aan om ons geloof 
in God zichtbaarder en tastbaarder te 
maken in onze woorden en daden; om, 
zonder schaamte en angst, ons geloof uit 
te spreken en te laten zien dat ons geloof 
van betekenis is voor ons persoonlijk leven. 
Daaruit blijkt dat ons geloof in God geen 
onzin is, zoals anderen beweren. Neen, ons 
geloof leeft in ons hart, en geeft een drive 
aan ons leven. 

Pater Charles Leta 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 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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Geloven 
mag 
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