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Van de redactie

Inhoud

Het synodale proces is op 10 oktober ter
voorbereiding van de Bisschoppensynode
2023 van start gegaan. Het thema is
‘Voor een synodale kerk. Communio,
participatio, missio’. Twee jaar lang gaan
we samen op weg; in aanloop naar de
Bisschoppensynode wordt er gesproken
en geluisterd naar alle gelovigen en nietgelovigen om zo te komen tot vernieuwing
van de kerk. Een proces dat in feite aansluit
bij de missionaire gedachte: over grenzen
gaan, luisteren en in gesprek gaan met
anderen. Eerder dit jaar, met Pinksteren
presenteerde een groep van nieuwe
missionarissen in ons land een Missiebrief,
waarin zij vertellen hoe zij missie vandaag
de dag zien. Ook daarin gaat het over het
zoeken naar verbinding met anderen. En
over het durven getuigen van je eigen
geloof en inspiratie. Dat is ook waarvoor

pater Stefan in zijn column pleit.
In dit nummer is zoals gebruikelijk
daarnaast aandacht voor de komende
Vastenactie. Die dit keer in het teken staat
van het recht op land en opkomt voor
boeren en oorspronkelijke bewoners en
hun strijd om hun eigen grond. Maaike
Graafland vertelt over haar onderzoek
in Libanon, waar ze te maken krijgt met
mensen die juist hun eigen land hebben
moeten ontvluchten.
In al deze verhalen gaat het om het oprecht
luisteren naar de ander, het zoeken van
verbinding en het samen op weg gaan. We
hopen dat deze verhalen ook u weer zullen
inspireren bij onze gezamenlijke inzet voor
de missie.
Erica Op ‘t Hoog
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Waterkrachtcentrales bedreigen op veel
plaatsen de toegang tot water voor de
lokale bevolking

Vastenactie 2022
Je land is je leven
De wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen eist veel ruimte op en richt vaak grote milieuschade aan.
Daarbij wegen meestal de economische belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder dan de rechten
van de lokale gemeenschappen: die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land.
Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. Een belangrijk onderwerp, dat grote invloed
heeft op mensen, natuur en milieu.
Het zijn vooral de lokale gemeenschappen die de gevolgen
dragen van de wereldwijde behoefte aan voedsel en
grondstoffen. Denk aan grote plantages in plaats van
oerwoud, mijnbouw die de omgeving verwoest en vervuilt
of waterkrachtcentrales in rivieren die de loop van het water
beïnvloeden of zelfs gebieden onder water zetten.
De meeste mensen in de betrokken gebieden konden zich
voorheen goed redden: ze hadden grond om te bewerken,
water bij de hand en konden de oogst die ze zelf niet nodig
hadden, verkopen op de lokale markt. Uit de wouden, rivieren
en kustgebieden konden ze hun voedsel aanvullen met vlees,
vis, kruiden en dergelijke. Nu worden ze beroofd van hun
land, verdwijnen de natuurlijke hulpbronnen, belanden ze
noodgedwongen als slecht betaalde dagloner op plantages en
in mijnen of trekken ze naar de stad, in de hoop daar werk te
vinden. Bovendien is het voedsel dat wordt geproduceerd op de
nieuwe plantages veelal bedoeld voor de export, dus landen die
al tekorten hebben, krijgen nog grotere tekorten. En daarmee
staat de voedselzekerheid van miljoenen mensen extra onder
druk.
Wie opstaat tegen de overmacht van overheden en
multinationals om zijn huis, grond en gemeenschap te
beschermen, begeeft zich op een levensgevaarlijke weg. In 2020
werden minstens 331 mensen vermoord die opkwamen voor
de rechten van inheemse volken en voor het milieu; honderden
anderen worden bedreigd, geïntimideerd en gecriminaliseerd.

Klimaat en milieu
De grootschalige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en
vruchtbare grond heeft grote invloed op mensen én op klimaat
en milieu. De biodiversiteit loopt bijvoorbeeld sterk terug als een
weelderig oerwoud wordt vervangen door een palmolieplantage.
En in 2020 werd wereldwijd 12,2 miljoen hectare bos gekapt,
een stijging van 12% ten opzichte van 2019. Bossen zijn echter
essentieel in de strijd tegen klimaatverandering, omdat ze CO₂
uit de atmosfeer halen, water vasthouden en stadshitte dempen.
We kennen natuurlijk ook de verhalen over oliewinning en de
vervuilende gevolgen ervan en zo zijn er nog tal van voorbeelden
van de grote schade die aan het milieu wordt toegebracht.

Wat doet Vastenactie?
Goed geregelde landrechten zijn in dit verband heel belangrijk:
voor de lokale gemeenschappen én voor natuur en milieu.
Kleinschalige landbouw en ontginning zijn nu eenmaal
veel minder belastend voor de omgeving. Bovendien geeft
het mensen de mogelijkheid te investeren in verschillende
soorten gewassen en goede materialen. Ieder jaar steunen we
daarom projecten die direct of indirect te maken hebben met
landrechten. In 2020 konden we zo 22.0000 inheemse bewoners,
kleine boeren en andere mensen steunen bij hun strijd voor
landrechten. In 2022 zetten we drie landrechten projecten extra
in de schijnwerpers.
In Guatemala steunt onze lokale partner drie Maya-

pagina 3

missionaire agenda

2021-4

Dat betekent dat de toegang tot water
beperkt wordt en kostbare landbouwgrond
verdwijnt. Onze lokale partner steunt de
dorpen bij het opbouwen van duurzaam
watermanagement, leert ze wat hun rechten
zijn en hoe ze die kunnen verdedigen.
Drie leiders die dreigen gevangenisstraf
te krijgen vanwege hun verweer tegen
de landonteigeningen, krijgen juridische
bijstand.

Goed geregelde landrechten kunnen
productiviteit en inkomen flink verhogen

gemeenschappen die opkomen
voor hun rechten. In de voor de
gemeenschappen belangrijke rivier worden
waterkrachtcentrales gebouwd.

In Libanon leven 884.000 Syrische
vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om
te wonen in hun nieuwe land. Bijna negentig
procent van hen leeft op de armoedegrens.
In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is
onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen
school voor de kinderen en geen werk voor
de volwassenen. We steunen via Vastenactie
250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaavallei bij het opbouwen van een beter,
menswaardig bestaan.

De kleine boeren in het noordoosten
van Brazilië staan voor verschillende
uitdagingen. Er is een groep die voldoende
voedsel produceert, maar die zijn
producten nauwelijks kan verkopen.
Daardoor zijn hun inkomsten laag. Er
zijn ook families zonder landrechten. Zij
produceren onvoldoende voedsel: ze
kunnen nauwelijks investeren in goed
materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder
moment verdreven kunnen worden.
Deze groepen leven van dag tot dag en
verbouwen alleen enkele snelgroeiende
gewassen. Ondervoeding ligt daardoor
op de loer. Via Vastenactie krijgen 60
families uit beide groepen ondersteuning:
ze ontvangen kassen, bassins voor
wateropvang, gereedschap, zaaigoed én
training en begeleiding.

Materialen en presentaties
Campagnematerialen zijn te bestellen in de webshop www.vastenactie.nl/materialen-bestellen. Wilt u in uw parochie meer
aandacht besteden aan de Vastenactiecampagne dan kunt u een spreker uitnodigen over het campagnethema ‘Je land is je leven’.
Mail uw verzoek naar info@vastenactie.nl

Scholenprogramma
Vastenactie 2022
Wat is jouw rijkdom?

haalden bijna 24.000 euro op voor de
campagneprojecten. Ook in 2022 zet
Vastenactie een virtuele wandeltocht uit,
maar nu in een andere continent: LatijnsAmerika. Aanmelden kan vanaf januari,
houd de website in de gaten.
www.vastenactie.nl/wandel-voor-eenander

Vastenactie 2022 staat in het teken van
landrechten. Er is nieuw lesmateriaal
ontwikkeld én natuurlijk is de populaire
scholentour aangepast aan het nieuwe
thema. Meer weten en het gratis
lesmateriaal downloaden? Kijk op www.
vastenactie.nl/scholen

Eendaagse pelgrimstocht in
Drachten 2 april 2022
Bezinning, goede gesprekken, genieten van
een mooie omgeving en geld inzamelen
voor het goede doel zijn onlosmakelijk
verbonden met de jaarlijkse pelgrimstocht
van Vastenactie. In 2022 organiseren
we een eendaagse pelgrimstocht in
Drachten op zaterdag 2 april. We lopen
een prachtige route van 20 kilometer
langs oude kerkjes en door verrassende
natuur. Onderweg is er tijd en ruimte voor
gebed en bezinning. Meer informatie vanaf
februari op www.vastenactie.nl
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Wandel voor een ander
Virtuele wandeltocht door
Latijns-Amerika
De virtuele wandeltocht door Afrika was
een groot succes tijdens de vastentijd
2021. Zo legden 350 deelnemers ruim
35.000 kilometer af en maakten kennis
met landen en projecten in Afrika. Ze

Hongerdoek 2022 ‘U geeft mijn voeten
de ruimte, kracht van verandering’
De uit Chili afkomstige kunstenares Lilian
Moreno Sanchez verwerkte in deze
hongerdoek ervaringen met onrecht in
haar moederland. Vanuit de symboliek
van de hongerdoek zijn ook lijnen te
trekken naar de landrechtencampagne.
De betekenis van dit kunstwerk strekt zich
uit naar situaties waar mensen geweld
moeten ondergaan en bedreigd worden
in hun landrechten.

Een gebroken voet
Een röntgenfoto van een gebroken voet
is de basis van de hongerdoek. Het is de
voet van een demonstrant, die in oktober
2019 in Santiago de Chili gewond raakte
tijdens demonstraties tegen sociale
onrechtvaardigheid. Met een gewonde
voet kun je niet meer gaan of staan waar
je wilt, zoals in situaties waar mensen
hun landrechten kwijtraken en zij letterlijk
niet meer kunnen lopen op hun eigen
grond. Ze kunnen geen voetsporen

meer achterlaten op het land van hun
voorvaderen.

Stof en aarde
De kunstenares verwerkte op de
hongerdoek stof en aarde afkomstig van
het plein in Santiago de Chili waar de
demonstraties plaatsvonden. Er ontstond
zo een directe verbinding tussen de
verhalen van mensen die opkwamen voor
hun rechten en het kunstwerk. Stof en
aarde laten ook de verbondenheid zien
met de plek waar mensen leven, waar ze
akkers verbouwen en voedsel oogsten.
Zonder aarde om te bewerken is er geen
bestaanszekerheid voor inheemse volken.

Hongerdoek door Lilian Moreno Sanchez,
copyright: Miserior Aachen

waterbronnen. Gezinnen die een nieuwe
band opbouwen met het land en weer zicht
krijgen op een toekomst. Ruimte om te
leven! Zo krijgt het psalmvers ‘U geeft mijn
voeten de ruimte’ nieuwe betekenissen
door verhalen van mensen wereldwijd.
Petra Janssen
Regiocoördinator Vastenactie

Gouden bloemen
De gouden bloemen zijn tekenen van
hoop dat het anders kan en verandering
mogelijk is. Mensen die opkomen voor
hun rechten, inheemse volken die blijvend
kunnen beschikken over hun land en

De hongerdoek en uitgebreide
informatiebrochure kunt u
bestellen via de webshop van
Vastenactie.
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STEM UIT HET ZUIDEN
De meesten van ons kennen de
uitdrukking: “Wat zou Jezus
doen?” Charles Sheldon heeft
daarover een mooie roman
geschreven: ‘In His Steps: What
Would Jesus Do?’. In de roman
stelt een dakloze man de vraag
waarom zoveel christenen de
armen negeren. Wij als christenen
zeggen Jezus te willen navolgen.
De vraag van die dakloze man is
een uitdaging voor ons geloof.
Mattheüs 25:31-46 spreekt voor
zich: “Ik had honger en je gaf me
te eten, ik had dorst en je gaf me te
drinken, ik was dakloos en je bood
me onderdak, ik rilde en je gaf me
kleren, ik was ziek en je kwam me
bezoeken, ik zat in de gevangenis
en jij kwam naar mij toe. Telkens
wanneer je een van deze dingen
voor iemand deed, deed je het voor
mij.”

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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Wat te doen
tijdens de Advent?

Advent gaat niet alleen over persoonlijke
verlossing. Het gaat om de ontmoeting met
Jezus.
De tekst roept ons op tot actie. Wat zou
Jezus doen? Maar radicaler nog: wat
zou ik doen? Ben ik bereid armen en
gemarginaliseerden te ontmoeten en met
eerbied te behandelen? Jezus is te vinden
in de gaarkeuken, verloren en verward.
Jezus drinkt vervuild water in India, Hij is bij
meisjes die in de mensenhandel zijn beland.
Jezus is de arme die worstelt om de huur te
betalen of medicijnen te kopen. Jezus woont
in een sloppenwijk en heeft drie banen om
zijn kinderen te kunnen voeden. Jezus is
aanwezig bij families die getroffen zijn door
corona.
Wereldwijd worden in december biljoenen
dollars uitgegeven aan kerstinkopen. Dat
terwijl elk jaar 2,2 miljoen mensen sterven
door gebrek aan toegang tot schoon

drinkwater. Meer dan 50 miljoen meisjes
hebben een verschrikkelijk leven door
mensenhandel. De Wereldbank schat dat
het rond de 20 miljard dollar zou kosten om
de wereldwijde watercrisis op te lossen. Dat
is veel, maar nog altijd maar een fractie van
wat we uitgeven voor kerst. Geef dus een of
twee cadeaus minder en besteed het extra
geld aan een goed doel naar keuze.
Talithacumi, de organisatie waar ik
bij betrokken ben, redt meisjes van
mensenhandel en zorgt voor schoon water
in onze regio. We voeden ook armen, bieden
huisvesting aan daklozen en geven onderwijs
aan tienersmeisjes. We doen al deze dingen
omdat Jezus te vinden is onder de armen
en onze zorg nodig heeft. Onze kleine acties
helen de wonden van armen en maken een
verschil in het leven van kwetsbare mensen.
Darsi Don Bosco

&

Vieren doen
LITURGISCHE SUGGESTIES

Een land, een thuis,
zelfstandigheid voor iedereen

Van oudsher hebben wij mensen een band met onze aarde. Niet voor niets lezen we al in Genesis 2 dat wij zelf aarde zijn en
volgen er al snel verhalen over (conflict over) landbezit. Wie geen land heeft, kan niet in zijn eigen voedsel voorzien en wordt
afhankelijk van anderen. Land is leven. In het Westen zijn we die gedachte misschien een beetje verloren. Voor ons ligt onze
zelfstandigheid en ‘zelfvoorzienendheid’ vooral in het vergaren van een goed inkomen. Toch hebben ook wij behoefte aan een
thuis, groot of klein. Een plek helemaal voor onszelf. En niet voor niets willen mensen vaak graag een tuin en doen biologische en
ambachtelijke (streek)producten het goed. Laten we God danken voor onze eigen plek op deze aarde, voor het voedsel dat wij
eten en het water dat wij drinken.

Suggesties voor lezingen
Genesis 13
Genesis 26,12-31
Spreuken 13,23
Psalm 104
Marcus 12,1-9

'Het pas ontgonnen land

schenkt arme mensen overvloed,
onrecht rukt het van hen weg.'
Spreuken 13,23

Suggesties voor liederen
God zij geloofd om Kanaän

Als regen die de aarde drenkt

God zij geloofd om Kanaän,
dat land vol druiven en vol graan,
dat overvloeit van melk en honing,
het geeft zijn oogst te rechter tijd,
dat land is enkel vruchtbaarheid:
gezegend land om in te wonen!

Als regen die de aarde drenkt
Die droog en dorstig is:
zo voedt het woord van God de mens
die doods en duister is.

Hier druipt de regen van Gods woord…

Tekst: Henk Jongerius. Muziek: Thomas Tallis. Voor de volledige
tekst en melodie: zie het Oud-Katholiek Gezangboek 791; Zangen
van Zoeken en Zien 599; Klein Dienstboek 253; Voor wie gedenken
318; 25 Kerkliederen 9; of Liedbundel met Bijbellezingen 139.

Tekst: Tom Naastepad. Muziek: Nikolaus Herman. Voor de
volledige tekst en melodie, zie het Liedboek voor de kerken
gezang 302; Zingt Jubilate 525; Oud-Katholiek Gezangboek 718;
Laus Deo 976; Het lied op onze lippen 69.

Andere suggesties

• Van Abram als broodbidder aan het grote huis (Oud-Katholiek
Gezangboek 504 (b); Liederen van het begin 26 (a); Verzamelde
Liederen 75; De tale Kanaäns 71)
• De steppe zal bloeien (onder meer Gezangen voor Liturgie 591)

Als zonlicht dat het groen gewas…

• Psalm 23 (diverse uitvoeringen)
• Dit huis, gereinigd en versierd (onder meer Zingt Jubilate 549
(a); Abdijboek 101 (b); Bavoliedboek 306; Laus Deo 807 (a))
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Suggesties voor gebeden
Zend mij de liefde
Ik wil helemaal geen mateloze liefde,
want in een mum van tijd gaat ze haar
ondergang tegemoet
als schuimwijn die het vat doet openbarsten.

U zij geprezen
voor de vruchtbare aarde,
voor het water dat de voren doorweekt,
voor het zaad dat U doet groeien.

Zend mij de liefde,
die fris en zuiver als de regen
het dorre land bevrucht
en de lemen kruiken in huis met water vult.

Dank U voor het levenssap,
Voor de smaak en de kleur van de vruchten,
Voor de vorm en de geur van de bloemen.

Zend mij de liefde die wil doordringen
tot op de bodem van mijn bestaan
om dan op te borrelen als het sap
dat door de takken
van de levensboom stroomt
en bloemen en vruchten het leven geeft.
Zend mij de liefde die mijn hart
laat overvloeien van vrede.
Rabindranath Tagore (naar een Franse
vertaling van Hélène du Pasquier)
Uit: Gebeden voor elke dag

Seizoenen
Dank U
voor de afwisseling
en de kleuren van de seizoenen.
de tarweoogst,
de zon die mijn huid streelt
en mij herschept.
De vruchten van het land,
regen en de sneeuw
geven mij nieuwe kracht
en lessen mijn dorst.
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U zij geprezen
voor de kleuren van de regenboog
die ons voortdurend herinneren
aan uw belofte en uw aanwezigheid.
Oecumenische werkgemeenschap
kerk en milieu
Uit: Gebeden voor elke dag

Heer, geef mij ruimte
Heer geef mij ruimte:
een plek om te wonen,
een plek waar ik veilig ben.
Heer geef mij ruimte:
een plek om te werken,
een plek om te rusten en U te eren.
Heer, geef mij ruimte:
een plek waar ik mijn honger kan stillen,
een plek waar ik mijn dorst kan lessen.
Heer geef mij ruimte:
een plek waar ik kan leven.
Simone Ooms

Suggesties voor meditaties en overweging
Onze maaltijd

De knop

De sperziebonen die op onze tafel staan
komen uit onze eigen moestuin;
de aardappelen uit die van een vriend,
geruild voor wat fruit
van onze eigen bomen.
Het malse stukje kip erbij
en de ingrediënten voor de saus
hebben we gekocht van ons eigen geld.
Ik verlang nog naar een regenton
en naar zonnepanelen op ons dak.
Het voelt goed
om je eigen voedsel
te kunnen laten groeien,
al is het maar voor een deel.
Een volle bankrekening,
dat is slechts een aantal cijfertjes
op een scherm of op papier.
Maar dit?
Dit is rijkdom en kracht.
Dit is vrede.
Dit is tevredenheid.
Sjalom.
‘Zullen we even stil zijn?’ vraag ik.

Onze wc
is het perfecte symbool
voor onze levensstijl,
hoorde ik iemand ooit zeggen.

Tekst: Simone Ooms

Met een druk op de knop
en een plens goed drinkwater
is al ons vuil verdwenen.
Dat het elders terecht komt
en daar verwerkt moet worden,
valt buiten ons gezichtsveld.
Het is niet langer ons probleem.
Trouwens, we betalen er toch voor?
Vraag jij je wel eens af
hoe vaak je,
letterlijk en figuurlijk,
op die knop drukt?
Wat willen we niet zien?
Welke goede gaven van ons aarde,
waar velen naar snakken,
nemen we voor lief,
ja, gooien we zelfs achteloos weg?
Hoe vaak kopen wij
onnodige zaken
met één druk op de knop?
Ten koste van wat?
Ten koste van wie?
Kan het ons iets schelen?
Of zijn we helemaal op drift geraakt,
los van onze aarde
los van onze medemens,
los van God?
Steeds vaker vraag ik mij af:
kan de knop ook om?
Tekst: Simone Ooms
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beeldmeditatie

Liefde
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"Wij, gelovigen, moeten
allemaal erkennen dat
de liefde op de eerste
plaats komt: liefde mag
nooit in gevaar worden
gebracht en het grootste
gevaar schuilt in het
niet-liefhebben"
Paus Franciscus in
Fratelli Tutti 92
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Missionarissen in Nederland
schrijven missiebrief

Het denken over missie heeft de laatste 50 jaar een ingrijpende verandering doorgemaakt. Het Beraad
Missionarissen in Nederland (BEMIN), een groep Nederlandse en buitenlandse missionarissen die in Nederland leven
en werken, heeft afgelopen Pinksteren een missiebrief uitgegeven. Sleutelbegrip daarin is verbondenheid: met God,
medemensen en de schepping.

Interreligieuze demonstratie tegen kernwapens. Foto's KNR

Tekenen van de tijd

Deskundigen in communio

Christenen zijn geroepen om steeds opnieuw hun eigen tijd te verstaan. In het kerkelijk spreken wordt dit aangeduid met ‘de tekenen
van de tijd te begrijpen’. Deze tekenen worden in de missiebrief
uitgewerkt in het eerste hoofdstuk. In de wereld zien we verdeeldheid tussen culturen en religies. We zien armoede en geweld, en
als gevolg daarvan talloze mensen op de vlucht. De milieucrisis
stelt ons voor een enorme opgave. Terwijl al deze problemen een
gezamenlijke aanpak vragen, lijkt de politiek zich vooral te richten
op eigen volk en eigen belangen. Maar er zijn gelukkig ook allerlei
initiatieven die het welzijn van allen beogen, vaak van groepen en
mensen aan de basis.
Binnen de christelijke wereld zien we dat de meeste christenen
tegenwoordig in de zuidelijke continenten wonen, en dat Europa
religieus en spiritueel vermoeid en gedesoriënteerd is. De reactie
van veel christenen in het Noorden is een zekere verlegenheid
om over hun geloof te praten. Christenen die vanuit andere continenten naar Nederland komen, hebben niet zo’n last van deze
schroom om hun geloof uit te dragen.

Paus Franciscus daagt gelovigen uit om met vreugde het evangelie
te beleven en uit te dragen. Hij houdt ons voor dat de wereld ‘ons
gemeenschappelijke huis’ is en dat wij broeders en zusters van elkaar zijn. De wereld staat voor grote uitdagingen; alle mensen van
goede wil moeten met elkaar samenwerken om de aarde leefbaar
te maken voor iedereen.
Vroeger maakte men wel een onderscheid tussen de directe en
de indirecte verkondiging. Indirecte verkondiging is het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen vanuit christelijke
inspiratie; directe verkondiging is het spreken over Jezus en zijn
evangelie. In de visie van paus Franciscus (en ook die van BEMIN)
horen die twee onlosmakelijk bij elkaar.
De belangrijkste taak van nieuwe missionarissen die vanuit andere
landen naar Nederland zijn gekomen, is om bruggen te slaan tussen mensen en groepen die elkaar niet zo makkelijk ontmoeten
of verstaan. Een wezenlijk verschil met de missie van vroeger is
dat deze missionarissen geen kapitaal achter de hand hebben om
grote projecten van de grond te tillen. Ze moeten het helemaal
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hebben van wie ze zelf zijn. Vaak leven zij in internationale gemeenschappen. Als het hun lukt om ondanks alle onderlinge
verschillen goed met elkaar samen te leven, is dat in een verdeelde wereld als de onze een belangrijk getuigenis van het
ideaal van universele broeder- en zusterschap.

Dragers van missie
Vroeger was missie vooral een zaak van specialisten, de missionarissen. Het Tweede Vaticaans Concilie benadrukte dat elke
gelovige een missionaire opdracht heeft. In Europa is de missionaire uitdaging niet gering. De kerk moet proberen op een
nieuwe manier aansluiting te vinden bij wat er leeft onder de
mensen, vooral ook onder jongeren. Er zijn genoeg jonge mensen die vol idealen proberen de wereld te bezielen. Maar het is
zeldzaam dat zij de weg naar de kerk vinden.
De missiebrief besluit met een optimistische visie op de toekomst. Een nieuwe generatie missionarissen zal, samen met veel
geëngageerde gelovigen, missie op een nieuwe manier gestalte
geven. Wereldwijd zullen mensen die door het evangelie zijn
geïnspireerd een bijdrage proberen te leveren aan een wereld
zoals God die bedoeld heeft.
Enkele 'nieuwe' missionarissen van SVD en SSPS delen voedsel uit in coronatijd

Vragen voor een gespreksbijeenkomst over missie nu
BEMIN nodigt kerkelijke groepen en religieuze gemeenschappen uit om zich te bezinnen op hun missie. De Missiebrief biedt daarvoor genoeg stof tot nadenken. Een eerste
bijeenkomst kan worden gewijd aan een uitwisseling over
‘de tekenen van de tijd’ (hoofdstuk 1). Tijdens een tweede
bijeenkomst wordt dan ingegaan op de vraag wat ‘geroepen
tot verbondenheid’ voor u in uw situatie kan betekenen
(hoofdstuk 2-4). Zorg ervoor dat alle mensen die zich hebben
aangemeld van tevoren beschikken over een exemplaar van
de Missiebrief. Deze kan worden gedownload op: www.knr.
nl/missiebrief
De gespreksvragen zijn bedoeld om mensen te laten vertellen
over hun ervaringen en over hoe ze daardoor zijn geraakt.
Het is de taak van de gespreksleider om de uitwisseling
hierover te stimuleren en te vermijden dat het gesprek een
uitwisseling van meningen wordt. Een gesprek op het niveau
van de ervaring is veel vruchtbaarder. Nodig bij de eerste
bijeenkomst elke deelnemer uit te vertellen wat hem of haar
beweegt deel te nemen. Geef daarna een kort overzicht van
de thema’s die worden besproken. De gespreksvragen dienen
als beginpunt van het gesprek. Elke deelnemer deelt ervarin-

gen of gedachten. Men hoort elkaars verhalen. Daarna kan
men gezamenlijk spreken over mogelijke stappen om de ‘missie van verbondenheid’ in de praktijk te brengen.

Vragen eerste bijeenkomst
1. Als je kijkt naar hoe dingen nu gaan in de wereld:
Wat ervaar je als bedreigend? Wie of wat biedt jou
daarentegen juist hoop?
2. Naar wat voor wereld en naar wat voor kerk verlang je?
Hoe kan jij / jullie gemeenschap een stap – hoe klein ook
– zetten naar deze wereld en deze kerk?

Vragen tweede bijeenkomst
1. Op welke momenten in je leven heb je het sterkst
een gevoel van verbondenheid (met God, anderen, de
schepping) ervaren?
2. Deze ervaring van verbondenheid: hoe raakt deze aan
jouw geloof?
3. Voel je je soms belemmerd om vrijuit te spreken over je
geloof met anderen? Hoe komt dat?
4. Hoe zou jij jouw missie in samenleving en kerk
omschrijven? Met wie en hoe zou je jouw ‘gezonden zijn’
vorm kunnen geven?
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“Van vluchtelingen kunnen
we leren vertrouwen
te hebben in God”

Maaike Graafland was twee maanden in Libanon voor haar masterscriptie
theologie. Zij is de eerste die van de Week Nederlandse Missionaris een
toelage heeft ontvangen uit het fonds Missionaire studies en stages.

“Het is tof dat de WNM dit doet,” vertelt
Maaike bij een kop koffie in Utrecht. De
katholieke theologie spreekt de van huis uit
protestants-christelijke zeer aan. Naast haar
parttime baan als docent godsdienst in Ede
volgt zij colleges theologie aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Maaike is net
terug van haar indrukwekkende onderzoek
in Libanon. Voor haar masterscriptie was zij
twee maanden naar het land afgereisd om
er met christelijke vluchtelingen te spreken.
Tijdens haar studie werd Maaike gegrepen
door de bevrijdingstheologie en de keuze

Kerk in Sidon, Libanon
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voor de armen en onderdrukten. Vanuit
die gedachte heeft het idee postgevat haar
scriptie te schrijven over vluchtelingen
en hun geloof. “Er is onderzoek gedaan
naar de theologie van migranten in hun
nieuwe land, maar nog niet naar de
verandering en beleving van het geloof van
de vluchteling zelf. Wat gebeurt er met het
geloof onderweg naar een nieuw land?”
licht Maaike toe. Een van haar docenten
aan de Radboud Universiteit had contacten
in Libanon en zo is zij met die vraag daar
terechtgekomen.

In Libanon verblijven zo’n 1,5 miljoen
vluchtelingen van wie meer dan de helft
uit Syrië komt. Libanon telt 6,8 miljoen
inwoners van wie zo’n veertig procent
christen is. Voor het onderzoek sprak
Maaike vluchtelingen uit Syrië en Irak
van vier verschillende denominaties:
Chaldeeuws-katholiek, Armeensevangelisch, Armeens-orthodox en
Assyrisch-orthodox. Een aantal van hen
sprak Engels, bij de andere gesprekken
moest een student tolken.
De verhalen van de vluchtelingen hebben
grote indruk op haar gemaakt. Zoals het
verhaal van een vrouw die lid is van de
Assyrische kerk. Haar hele dorp met zijn
120 inwoners in het oosten van Syrië werd
door de terreurgroep IS gekidnapt voor
losgeld. Negen maanden zat zij gevangen.
Uiteindelijk kwamen de dorpsbewoners
vrij met uitzondering van de dochters van
de predikant. De vrouw was ondanks de
vreselijke gebeurtenissen die zij meemaakte
de rust zelve. Maaike: “Ze vertelde dat Maria
haar, een week voordat ze vrijkwam, op haar
schouder tikte en liet zien dat de deur open
stond.”

Vertrouwen
Bij alle verschrikkingen die deze
vluchtelingen hebben meegemaakt zou

Maaike met een groep vrouwen in Libanon

je kunnen vragen waar God is? En Maaike
heeft die vraag ook gesteld: “Ben je niet
boos op God?” Het kwam haar te staan
op verbaasde gezichten. Iedereen zei dat
het geloof en het vertrouwen in God juist
is toegenomen. Dat Hij hen heeft gered.
God verlaat de mens niet, kreeg zij vaak
te horen. “Van de vluchtelingen kunnen
wij leren vertrouwen te hebben in God,”
vertelt Maaike. Hoewel de gesprekken nog
geanalyseerd moeten worden, kan ze dat
alvast wel zeggen. “De boodschap is vaak:
heb geduld en laat het leven het leven zijn.
Het komt goed.”
Voor Maaike zelf is het geloof wie zij is.
“Ik ben geschapen door God.” Zij wil de
beste versie van zichzelf zijn, hoe God haar
bedoeld heeft. Tijdens de lessen godsdienst
krijgt zij regelmatig te maken met leerlingen
die niet geloven of twijfelen aan het geloof.
“Ik snap dat zij God niet nodig hebben,
maar ik ga graag met hen het gesprek aan.
Tachtig procent van de wereldbevolking
gelooft,” zegt ze voordat ze weer terug
moet naar het klaslokaal in Ede en daarna
aan de slag met haar scriptie over het
geloof van de vluchteling. Die wil ze eind
december afronden. “Maar ik weet niet of
ik dat red,” lacht ze.
Tatiana Waterink
Week Nederlandse Missionaris

Maaike Graafland vertelt graag
over haar onderzoek. Vindt uw
parochie of Religieus Instituut dit
interessant? Neem dan contact
op met de Week Nederlandse
Missionaris, telefonisch:
06 - 1827 5242 of via
de e-mail: contact@
weeknederlandsemissionaris.nl
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Driekoningen-zingen met Epifanie
Nieuwe pastorale kansen voor catechese, liturgie, missie en caritas
Kinderen verkleed als koningen, zingend langs de deuren, om de vreugde van Kerstmis uit te dragen.
Dat was ooit een levendig volksgebruik in ons land. Misschien binnenkort weer opnieuw, maar ook weer anders.

Missie
Missie is het hart van de Kerk. De Kerk
heeft niet een missie, maar is missie, het is
haar wezen. Christus de Heer maakt dat al
aan zijn leerlingen duidelijk meteen bij de
eerste zendingsopdracht: “Voor niets hebt
gij ontvangen, voor niets moet gij geven.”
(Mt. 10, 8). Het eerste en kostbaarste
wat we mensen mogen doorgeven is de
wetenschap dat we door God gewild en
bemind zijn, Degene die tegelijk ook de
Gever is van alle goeds. Het is het geschenk
van het geloof.

Feest van Epifanie
Het feest van Epifanie, officieel Openbaring
van de Heer genoemd en in de Latijnse Kerk
vaak kortweg aangeduid met ‘Driekoningen’,

driekoningenzingen
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draagt de gave van dat geloof uit als één
van de belangrijke thema’s van dat feest.
Nadat met Kerstmis gevierd is dat God zich
openbaarde aan de Joden, in het bijzonder
aan de herders, wordt met Epifanie de
openbaring aan de heidenen gevierd.
De heidenen, vertegenwoordigd door de
drie wijzen uit het Oosten, zijn door een
natuurlijke openbaring op weg gegaan naar
Jeruzalem. Het is de ster die hen naar de
hoofdstad van Juda brengt. De openbaring
uit de heilige Schrift brengt hen met de hulp
van de Schriftgeleerden tot de precieze plek
waar de koning van de Joden gevonden kan
worden: Bethlehem. Zij verheugen zich bij
het zien van de ster, boven het huis waar
het Koningskind zich bevindt, met zeer
grote vreugde. Het is deze vreugde die zij

mee naar huis zullen hebben genomen,
toen zij via een andere weg weer naar
hun land terugkeerden.

Immaterieel erfgoed
Het is ook deze vreugde die jong en oud
ertoe hebben gebracht om kerstliederen
te zingen in de straten van steden en
dorpen, rondtrekkend langs de deuren.
Voor hun zang en vrolijkheid kregen zij
in ruil wat gaven in geld of natura om
de donkere avonden van de Kersttijd
te veraangenamen. Het gebruik van dit
zgn. Driekoningen-zingen reikt terug tot
de 16e eeuw en komt tot op de dag van
vandaag nog voor in sommige plaatsen
in het zuiden van ons land. Het vond
recentelijk zelfs nog zijn weg naar de lijst
van immaterieel erfgoed van de UNESCO.

Sternsingen
In de vijftiger en zestiger jaren van de
vorige eeuw kent dit oude gebruik in de
Duitstalige landen, m.n. Duitsland en
Oostenrijk, een heropleving. Op initiatief
van de ‘Pauselijke Missiewerken voor
de Kinderen’ (PMK) in Aken en enkele
jaren later de ‘Katholische Jungschar
Östenreichs’, wordt het gebruik van
het Driekoningen-zingen nieuw leven
ingeblazen en bekend onder de naam
‘Sternsingen’. Kinderen, verkleed
als koningen en een ster met zich
meedragend, gaan van deur tot deur om
de vreugde van Kerstmis uit te dragen.
Maar er is een groot verschil met het
reeds bestaande gebruik. Net als vanouds
halen ook zij snoep en alle lekkernijen op,
maar het geld dat zijn ontvangen houden
zij niet voor zichzelf, maar geven zij door
voor kinderen in nood, in die dagen
vooral kinderen die te lijden hadden
gehad onder de Tweede Wereldoorlog en
hun land hadden moeten ontvluchten.
En er was nog iets nieuws. De kinderen
worden, nadat ze zelf het evangelie van
de drie Wijzen (Magiërs) gehoord en
zich eigen hebben gemaakt, gezegend
en gezonden. Deze zegen verspreiden
zij op hun beurt, samen met de vreugde
van de Kerstmis, langs de deuren van
dorps- of stadsgenoten. Zij zingen hun
liederen en schrijven de zegen met krijt
op de deurposten of op de muur naast

de deur. De zegen luidt ‘CMB’, de initialen
van de zegenwens ‘Christus Mansionem
Benedictat' (Christus, zegen dit huis) en
tegelijk de initialen van de namen die de
drie wijzen in de loop van de geschiedenis
hebben ontvangen. Compleet met
het jaartal wordt het dan bijvoorbeeld
komend jaar ‘20*C+M+B+21’.

Kinderen-voor-kinderen:
missie en caritas
Het ‘Sternsingen’ heeft zich ontwikkeld
tot het grootste ‘kinderen-voor-kinderen’
project ter wereld. Enkele jaren terug
zongen de Sternsinger maar liefst 50
miljoen euro bijeen, een fabuleus
bedrag, waarmee vele projecten worden
ondersteund om zowel de materiële
als de geestelijke nood van kinderen in
alle delen van de wereld te leningen.
Niet minder belangrijk is echter dat
honderdduizenden kinderen elk jaar
horen over de liefde van God, die ons
nabijgekomen is in Christus zijn Zoon,
de Emmanuel. En evenzo belangrijk: zij
dragen dit geloof op hun beurt weer uit
aan anderen naar het woord van de Heer:
“Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets
moet gij geven”.

Driekoningen-zingen in Nederland:
een nieuw pastoraal project
Ook in Nederland, in eerste instantie in
de drie zuidelijke bisdommen, worden
de parochies en gemeenschappen de
komende jaren benaderd om te proberen
het gebruik van het Driekoningenzingen weer in het straatbeeld te
introduceren, waar het in de afgelopen
eeuw is verdwenen. Het gaat om een
samenwerking van de drie zuidelijke
bisdommen en Kerk in Nood die in het
Driekoningen-zingen rijke kansen zien
voor de vitalisering van het geloofsleven.
Het gebruik draagt immers een grote
pastorale potentie in zich op het vlak van
catechese, liturgie, missie en caritas. De
nadruk zal in dit project in eerste instantie
liggen op de missie ad intra, namelijk de
kinderen, hun ouders en de begeleiders
vertrouwd maken met de betekenis van
het feest en de missie. Na de geestelijke
en materiële toerusting van de kinderen
in bijeenkomsten waarin catechese en

het knutselen van de koningsuitrusting
een belangrijke rol spelen, worden zij
gezegend en gezonden in een liturgische
viering. Zij bezoeken aansluitend
individuele huizen en mogelijk ook
zorginstellingen en brengen er de vreugde
van Kerstmis en Christus’ (huis)zegen. Het
ophalen van geld voor missieprojecten en
de kinderen meenemen in de zorg voor
kinderen in nood in andere delen van de
wereld is een wezenlijk aspect van het
Driekoningen-zingen wat in de loop van
de jaren mag groeien.
De hoop is dat dit project kinderen en
volwassen helpt om God beter te leren
kennen zoals Hij is, de Emmanuel, Godmet-ons, door verkondiging, viering,
zending en naastenliefde.
Luc Simons

Luc Simons is priester van het
bisdom Roermond. Tijdens zijn
licentiaatsstudie in de theologie
schonk hij bijzondere aandacht aan
het pastoraat rond huwelijk en gezin
en zijn pastorale werk richt zich veelal
op jeugd en het gezin in het algemeen.
Mocht u meer informatie over het
Driekoningen-zingen wensen,
dan kunt u mailen naar
info@driekoningenzingen.nl. Zie ook
www.driekoningenzingen.nl
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NIEUWS / BERICHTEN
Groen lintje voor voormalig
Solidaridad-directeur

Ontmoeting met Syrischkatholieke patriarch

“Ongelijke verdeling van voedsel
in India is groot onrecht”

Nico Roozen, voormalig directeur van
Solidaridad, is in Den Haag op Duurzame
Dinsdag 2021, onderscheiden met een
duurzaam lintje. Roozen werd door
jury-voorzitter Maurits Groen getypeerd
als pionier in eerlijke handel: “Alleen
in Nederland worden duurzame lintjes
uitgereikt en ze zijn nog specialer dan de
koninklijke. Nico Roozen is een man met
visie, moed en volharding. Hij zag al snel
dat het zonder de grote marktpartijen
niet kan lukken. Roozen had de moed om
tegen de stroom in te gaan.”
Nico Roozen was als directeur van
Solidaridad intensief betrokken bij het
Max Havelaar keurmerk en andere fair
trade initiatieven. Hij ziet het lintje als een
waardering voor de vroege inspanningen
van de mensen achter de wereldwinkels
en voor de natuurwinkels. “Ook is het
een blijk van waardering voor Solidaridad
als initiatiefnemer van het Max Havelaar.
En erkenning voor de moedige stap
naar samenwerking met bedrijven,
hen uitdagend om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen in een
tijd dat de terugtredende overheid het
adagium was. Maar bedrijven en burgers
kunnen op vrijwillige basis de problemen
niet oplossen. Het tij is gekeerd. Van
rechts tot links is dit dogma doorbroken.
We hebben verplichtende kaders nodig.
Overheid en politiek zijn nu aan zet
om wettelijke kaders, handhaving met
sancties en systeemverandering in gang
te zetten. Het is een voorrecht om deze
omslag mee te maken.”

De Syrisch-katholieke patriarch
Ignatius Youssef III bracht van 16 tot
en met 18 oktober een bezoek aan
Nederland. Op maandag 18 oktober
had hij in Arnhem een ontmoeting
met vertegenwoordigers van kerkelijke
organisaties die projecten ondersteunen
in Libanon en het Midden-Oosten.
Bisschop Van den Hende leidde het
gesprek als bisschop-referent voor de
Oosterse Kerken. Na afloop zegt hij: “Dit
zijn ontmoetingen die heel concreet
uitwisseling mogelijk maken. Zo horen
we als christenen over grenzen heen
binnen onze katholieke gemeenschap
van de directe problemen en noden en
uitdagingen waar christenen elders mee
te maken hebben.”
Patriarch Ignatius, zelf woonachtig in
Beiroet vertelde over de moeilijke situatie
in deze stad en in heel Libanon. Hij sprak
ook over de situatie van de Syrischkatholieke gelovigen die in Irak en Syrië
wonen. Er is weinig toekomstperspectief.
Via de kerk wordt hulp gegeven aan arme
families: basisvoorzieningen zoals voedsel
en medische zorg.
Geert van Dartel van de Katholieke
Vereniging voor Oecumene organiseerde
de ontmoeting. “Wat mij erg heeft
getroffen is dat de christenen in het
Midden-Oosten door de eeuwen heen
altijd hebben kunnen leven en overleven
als minderheid, maar dat nu meer dan
ooit hun voortbestaan als zodanig op het
spel staat.”
Op www.katholiekleven.nl vindt u een
podcast over deze ontmoeting.

“Het feit dat de armen geen voedsel
hebben in India, ondanks het feit dat
de natie er genoeg van heeft, is een
duidelijk onrecht.” Dat zegt de Indiase
jezuïet father Irudhaya Jothi SJ. Hij is
wetenschapper op het gebied van het
recht op voedsel en heeft de situatie
op het gebied van voedselzekerheid
geanalyseerd. “India staat op de 101e
plaats van de 116 landen in de Global
Hunger Index 2021. Toch is het een land
van overvloed. Voor voedselreserves
hebben we veel meer dan wat we nodig
hebben om ieders honger te stillen en
iedereen zou genoeg te eten moeten
hebben. “Maar,” merkt hij op, “voedsel
wordt in India niet evenredig verdeeld.
De paradox is dat de regering van plan
is om granen die tot voedsel kunnen
dienen, wil gebruiken voor het maken
van ethanol omdat er te veel van deze
granen zijn. Maar dan zou de overheid
voorrang moeten geven aan mensen die
geen voedsel hebben en honger lijden”,
zegt pater. Jothi. “We moeten druk
uitoefenen op de regering om niet langer
grote bedrijven te steunen maar zich in te
zetten voor het welzijn van de armen. We
eisen dat de regering onmiddellijk granen
aan de armen geeft. Het is een dringende
oproep”
Bron: fides.org

Studiedag over martelaren
Op 17 februari 2022 vindt er een studiedag plaats over de betekenis van martelaren, hier en nu. De dag wordt gehouden van 10.30
tot 16.00 uur in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam. Sprekers zijn o.a. Geert van Dartel (Katholieke Vereniging voor Oecumene),
Zeger Polhuijs (Sant’ Egidio) en Toos Beentjes (Casa Migrante). De organisatie is in handen van Sant’ Egidio, KNR en de Mgr.
Schraven Stichting. Voor info en aanmelding: CPR@knr.nl
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Religieuze leiders spreken zich uit
over klimaatverandering
Meer dan dertig leiders van verschillende
religies brachten op 4 oktober,
feestdag van de heilige Franciscus, een
gezamenlijke verklaring uit, gericht aan
de deelnemers van COP26, de Klimaattop
die begin november plaatsvindt in
Glasgow. De verklaring werd door
paus Franciscus aangeboden aan Alok
Sharma, de voorzitter van COP26, en
de Italiaanse minister van Buitenlandse
Zaken, Luigi Di Maio. De ondertekenaars
vertegenwoordigen stromingen uit het
christendom, de islam, het jodendom,
het hindoeïsme, het sikhisme, het
boeddhisme, het confucianisme,
het taoïsme, het zoroastrianisme en
het jaïnisme. Aanwezige christelijke
vertegenwoordigers waren naast paus
Franciscus onder meer de orthodoxe
patriarch Bartholomeüs I, de anglicaanse
aartsbisschop Justin Welby, de voorzitter
van de Lutherse Wereldfederatie Martin
Junge, Christopher Ferguson van de
Wereldgemeenschap van Gereformeerde
Kerken en bisschop Abner Ferreira van de
Braziliaanse pinksterkerk Assemblies of
God.
De religieuze leiders toepen rijkere
landen op om het voortouw te nemen en
kwetsbare landen financieel te steunen
om zich aan te passen aan en om te gaan
met de klimaatverandering. De religieuze
leiders zelf verbinden zich tot meer
klimaatactie, met name door “meer te
doen aan voorlichting en beïnvloeding
van de leden van hun tradities en door
actief deel te nemen aan het publieke
debat over milieuvraagstukken.” Ook
willen zij eigendommen en investeringen
groener maken.

4 maart Wereldgebedsdag
Het gebed gaat ieder jaar op de eerste
vrijdag in maart opnieuw de wereld
rond. Honderdduizenden mensen voelen
zich, in de 173 landen die meedoen
aan de viering van Wereldgebedsdag,
door gebed verenigd en bemoedigd.
Op deze bijzondere dag is de hele
christelijke wereld solidair en maakt
de viering heel duidelijk dat gebed en
actie onafscheidelijk zouden moeten
zijn. En krijgt het christelijk geloof een
internationale, oecumenische dimensie.
In 2022 valt Wereldgebedsdag op 4
maart. De liturgie komt dit jaar uit
Engeland, Wales en Noord-Ierland.
Thema dit jaar is 'Gods belofte'.
Het WGD 2022-programma is gebaseerd
op de brief die de profeet Jeremia
schreef aan de ballingen in Babylonië. De
ballingen bevonden zich in een context
van lijden, onzekerheid en tegengestelde
opvattingen over hoe op het moment
te reageren. Vandaag komen we samen
om de verhalen te horen van vrouwen
die zich buitengesloten voelen, luisteren
naar de angst van een vluchtelingkind en
leren we de context te zien van een multietnische, multiculturele en multireligieuze
samenleving in Engeland, Wales en
Noord-Ierland (EWNI). Voor Jeremia was
Gods plan duidelijk, en dit we delen we
door het te zingen en te vieren.
Meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl

Takecarebnb wint KNRWaarderingsprijs
Op 4 november werd de KNRWaarderingsprijs uitgereikt aan de
stichting Takecarebnb.
Elke twee jaar reiken de oversten van de
religieuze instituten in Nederland een
prijs uit aan een project dat past bij hun
traditie. Dit jaar waren initiatieven
genomineerd die zich inzetten voor
het overbruggen van verschillen in de
samenleving. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst kozen de hogere oversten,
verenigd in de KNR, Takecarebnb als
winnaar.
Het motto van de stichting is integreren
door logeren. Takecarebnb bemiddelt
tussen statushouders en gastgezinnen
in de gemeenten waar zij zullen gaan
wonen. In afwachting van een woning
logeren zij enkele maanden bij dit
gastgezin. Op deze manier kunnen zij
sneller integreren en bouwen een sociaal
netwerk op vanuit het gastgezin. Gasten
en ontvangende gezinnen maken kennis
met elkaars cultuur en gewoonten en
gebruiken en er komt meer begrip voor
elkaar. Voor beiden is de logeerperiode
een verrijking.
Takecarebnb is altijd op zoek naar meer
gastgezinnen.
Meer informatie: www.takecarebnb.org
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Geloven
via de
Media

Pater Charles Leta smm

De toren van Babel. Schilderij van Pieter Brueghel de oude

Pater Stefan Musanai smm kwam in oktober
2018, 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.

Zending vindt nog steeds plaats. Maar de concrete invulling geschiedt in onze tijd ook met
inzet van moderne communicatiemiddelen
zoals internet. Sterre Koning (18), een jonge
Nederlandse zangeres, actrice en YouTuber,
verklaarde dat zij over het geloof leerde via
de Bijbel op haar mobiele telefoon. Zij kan
deze overal mee naar toe nemen. “Ik opende
gewoon de telefoon, las het en dacht erover
na.” Door het lezen van de inspirerende teksten ervoer zij de aanraking van God in haar
leven. Dat kan ook een hint voor ons zijn om
onze geloofsovertuiging via moderne media
te verspreiden. Via internet kunnen ook wij op
deze wijze discussie voeren over geloofszaken
en erover na denken. Onze geloofsovertuiging
kan ongetwijfeld in een eenvoudige taal en op
een interessante wijze bespreekbaar gemaakt
worden. Maar het internet als evangelisatiemedium kan ook worden misbruikt voor
persoonlijk en/of groepsbelang. In dat geval
zal het internet zijn functie als Godsgeschenk
verliezen. Het evangelie kan alleen zijn heilzame betekenis behouden als het oprecht in
dienst staat van de verkondiging van de Blijde
Boodschap en van Gods liefde.
Hier worden we herinnerd aan het verhaal van
de toren van Babel. Die werd door de mensen
gebouwd uit hoogmoed om op eigen krachten
aan God gelijk te worden. Ieder streefde toen
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“Bel me als ik wat voor jullie kan
doen of moet helpen”. Zulke woorden
klinken erg sympathiek en sporen ook
onszelf aan om beschikbaar te zijn voor
anderen. Zij liggen aan de basis van elke
roeping en zending door Jezus Christus.
Zelf trok Hij door dorpen en steden
om mensen te ontmoeten en hen te
onderrichten. Dat deed Hij met woorden
en daden. Hij genas de zieken, voedde de
hongerigen en zegende de kinderen.
eigen egoïstische doelstellingen na. Daar kan
God onmogelijk zijn zegen aan geven. Het
goddelijk ideaal is gelegen in het belangloos in
dienst staan van die paar woorden van Gods
naam: "Ik ben er voor jou, op voet van gelijkheid en op basis van wederkerigheid.” Het
internet stelt mensen in staat om gemakkelijk
en snel toegang te krijgen tot heel veel informatie. Mensen kunnen dit middel zelfzuchtig
voor eigen doeleinden gebruiken. Maar we
kunnen het ook in dienst stellen van onze
ontmoeting met God en onze medemens. We
kunnen creatief met de media omgaan en in
samenwerking met anderen. Ook hier geldt
echter dat als onze persoonlijke ontmoeting
met Jezus niet diep is, onze prediking zijn zin
verliest en het de mensen niet helpt om evangelische vreugde in hun leven te ervaren.
In het evangelie zegt Jezus dat ons geloof is als
een huis. Als het huis op zand gebouwd is, zal
het gemakkelijk bij een storm instorten. Maar
als het op rotsgrond gebouwd is, zal het blijven staan bij storm en overstromingen. Creatief met het evangelie omgaan is belangrijk en
hard nodig, maar doe het altijd vanuit jouw
verbondenheid met God. Trek je daarom regelmatig terug in een stille plek om te bidden.
Stefan Musanai, s.m.m
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