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Inhoud

In het tweede nummer van de Missionaire
Agenda, besteden we traditiegetrouw
aandacht aan de Vredesweek die in
september wordt gehouden. ‘Generatie
Vrede’ is dit jaar het thema. Een thema
dat gezien de ontwikkelingen in de Europa,
actueler is dan ooit. Met een oorlog op
onze eigen continent en de dreiging van
kernwapens, staat er een nieuwe generatie
vredesactivisten op. Jonge mensen die, net
als velen van u als MOV-vrijwilligers, inzien
dat we als burgers een rol hebben in het
werken aan vrede en gerechtigheid. En dat
we een betere wereld niet af moeten laten
hangen van overheden en regeringsleiders.
Een burger die ook initiatief heeft genomen
om te werken aan een betere wereld is
pionier Geofrey. Hij staat dit jaar centraal in
de campagne van MIVA en zet zich in voor
een betere gezondheidszorg en voorlichting
in moeilijk bereikbare gebieden in Tanzania.
Ook de WNM ondersteunt missionarissen en
missionair werkers die zich inzetten voor een
ander. Dit voorjaar was een aantal van hen

in ons land en zij vertelden op de regionale
inspiratiedagen over hun werk. In deze
Missionaire Agenda leest u hier meer over.
Eind maart was er een grote conferentie
in Breda. Bijna duizend parochianen en
religieuzen kwamen om te luisteren naar
James Mallon en zijn verhaal over de
Missionaire Parochie. Redactielid Gerard
Moorman was een van hen en doet verslag.
De twee columnisten laten tot slot zien hoe
zij beiden, ieder op hun eigen manier handen
en voeten geven aan het werken aan vrede
en aandacht voor zieken en kwetsbaren.
Zoals gebruikelijk vragen we u bij dit tweede
nummer weer om een vrijwillige bijdrage
voor het tijdschrift. We hopen dat we
daarmee verhalen kunnen blijven vertellen
over mensen die vanuit hun geloof inzet voor
vrede en gerechtigheid vorm geven. En dat
we daarmee u kunnen blijven inspireren om
dat ook te doen.
Erica Op ‘t Hoog
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Kerkelijk missionaire collecterooster 2022
vastgesteld door de Bisschoppenconferentie
Missie Verkeersmiddelen
Actie / MIVA
Missio Wereldmissiedag
v/d kinderen

22 – 23 oktober 2022 Missiezondag
5 – 6 november 2022 Zondag voor de Oecumene
26 november t/m
18 december 2022 Bisschoppelijke Adventsactie

campagnebeeld MIVA-collecte

MIVA

MIVA-collecte 2022
Medische zorg voor
de meest kwetsbaren
in Tanzania
Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de MIVA-collecte plaats in de kerken.
Via de parochies wil MIVA graag aandacht vragen voor het bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania.
Meer in het bijzonder voor pionier Geofrey.
Het ziekenhuis van Geofrey biedt zorg aan mensen
in een groot gebied in het westen van Tanzania. Bijna
honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen
zijn van de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt
afhankelijk. Het ziekenhuis doet aan zogeheten ‘outreach’missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar
de omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze
ziektes kunnen voorkomen. Daarnaast moeten patiënten
soms met spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza,
omdat het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft.
Vervoer is daarbij ook onmisbaar.
Collectemateriaal
Op www.miva.nl leest u meer over dit project. In juli
ontvangen de parochies het campagnemateriaal voor
deze collecte. Met daarin uitdeelmateriaal voor in de
kerk en liturgische suggesties. Wij stellen het zeer op prijs
als u de campagne onder de aandacht brengt binnen uw
parochie en in de plaatselijke media. Aandacht op uw
website of nieuwsbrief is ook heel erg welkom. Heeft u
vragen over het uitdeelmateriaal? Stuur dan een e-mail
naar info@miva.nl. Wij helpen u graag.

pionier Geofrey
Foto’s Joost Bastmeijer
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MIVA

Dokter Geofrey geeft voorlichting tijdens een outreach-missie

Een auto voor
noodgevallen en voorlichting

Samen steunen we Geofrey’s missie in ruraal Tanzania

Dit jaar steunen we met de MIVA-collecte het werk van dokter Geofrey. Hij zet zich in voor goede primaire
gezondheidszorg in het westen van Tanzania, waar het rotsachtige landschap voor uitdagingen zorgt.
Wanneer pionier Geofrey een rondleiding
geeft door het districtsziekenhuis van
Sumve in het noordwesten van Tanzania,
waar hij als leidinggevende werkt, maakt
hij een ontspannen indruk. “Het is niet
zo druk vandaag,” zegt hij, “en dat is
onze eigen schuld.” Hij lacht. “Door
de voorlichting die we geven worden
er minder mensen ziek dan voorheen.
We zien een flinke daling in het aantal
ziekenhuisopnames. Dat is uitdagend
voor het ziekenhuis, maar goed voor de
gemeenschap.”
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Groot gebied
Het districtsziekenhuis van Sumve biedt
zorg aan mensen in een groot gebied.
Bijna honderdduizend mensen die
verspreid over 24 dorpen wonen zijn
voor gezondheidszorg van Geofrey’s
ziekenhuis afhankelijk. “We hebben
hier verschillende diensten,” zegt hij,
“zowel voor mensen die in het ziekenhuis
moeten blijven als mensen die alleen
langskomen voor een controle. In een
maand doen we zo’n 1700 tot 2200
behandelingen.”

Geen geld voor zorg

Rotsachtig gebied

De meeste mensen uit de omgeving van
Sumve zijn erg kwetsbaar. “Ze leven van
het land,” legt Geofrey uit. “Maar het is
hier erg droog, dus ze hebben het niet
makkelijk. De droogte in dit gebied heeft
vooral te maken met klimaatverandering,
maar het komt ook door toedoen van
mensen. Veel bomen worden gekapt
voor de verkoop van houtskool.” Het
komt regelmatig voor dat patiënten niet
kunnen betalen voor de zorg die ze nodig
hebben. “Ze hebben dan de steun van
het ziekenhuis nodig om hun rekening te
betalen. Dat is erg uitdagend voor ons.”

Maar het is niet makkelijk om van het
ziekenhuis naar de dorpen te rijden, vertelt Geofrey. “De meeste wegen zijn erg
slecht, we zitten hier in een rotsachtige
omgeving. Mwanza, de grootste stad die
in de buurt ligt, wordt niet voor niets
‘Rock City’ genoemd. Alleen daar hebben
ze geasfalteerde wegen.” Met steun van
MIVA heeft het ziekenhuis daarom een
terreinwagen aangeschaft. “Alleen die
sterke auto kan de slechte wegen hier
aan.”

Outreach-missie
Onder leiding van pionier Geofrey gooide
het ziekenhuis het daarom over een
andere boeg. “Het is het belangrijkste
dat we voorkomen dat mensen ziek
worden,” zegt hij. Geofrey doet aan
zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren
en verpleegkundigen reizen af naar de
omliggende dorpen om de inwoners van
de regio voor te lichten over hygiëne,
ziektes, virussen en levensstijl. “Er zijn
tegenwoordig veel mensen met hoge
bloeddruk en diabetes,” zegt Geofrey,
“dus we vertellen mensen over hoe ze
die ziektes kunnen voorkomen door
hun levensstijl aan te passen.” Ook
wordt er voorlichting gegeven over het
coronavirus.

Leven en dood
Geofrey gebruikt de auto ook als ambulance. Aangezien het ziekenhuis in Sumve
geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed naar het grotere
ziekenhuis in Mwanza. “Dat is een rit van
58 kilometer,” legt Geofrey uit. “Met de
terreinwagen doen we daar zo’n 45 minuten over, met een andere auto duurt
die rit 1 uur en 20 minuten.” De auto kan
dus het verschil betekenen tussen leven
en dood.
Bijgestaan door God
De auto is onmisbaar voor het ziekenhuis
van Sumve, zowel voor preventie als voor
vervoer als het toch misgaat. Geofrey
hoopt dat het ziekenhuis zal worden
geüpgraded naar een regionaal ziekenhuis. “Door onze samenwerking met het

ziekenhuis in Mwanza kunnen we
steeds meer diensten aanbieden,”
zegt hij. “Het voelt erg goed dat we
mensen uit de gemeenschap steeds
beter kunnen helpen. We worden
bijgestaan door God.”
Geofrey gebruikt de auto nu voor
verschillende doeleinden. Daardoor
is deze niet altijd beschikbaar voor
spoedgevallen. Daarom vraagt hij
aan MIVA een extra auto. Zo kan hij
de hulp aan de gemeenschap nog
verder verbeteren.
Het districtsziekenhuis
in Sumve
Het ziekenhuis in Sumve, in
het westen van Tanzania, biedt
jaarlijks medische zorg aan
gemiddeld 22.600 patiënten.
Sumve lig in het district
Kwimba, maar het ziekenhuis
bedient ook patiënten uit de
omliggende districten zoals
Maswa, Magu, Misungwi
en Itilima. In totaal wonen
er zo’n 900.000 mensen
in het werkgebied van het
ziekenhuis.
Geofrey en enkele zusters bij het ziekenhuis van
Sumve. Foto’s Joost Bastmeijer
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STEM UIT HET ZUIDEN
accepteert dat buren hulp bieden bij
sommige taken. Het belangrijkste voor
haar is de ontmoeting. Wanneer ik haar
bezoek, vertelt ze over zichzelf, vraagt ze
hoe het met mij gaat, met mijn familie,
met mijn werk.
Ze weet hoe ze moet luisteren. Twee
stoelen zijn voldoende om in het hier
en nu te zijn en de drukte achter ons te
laten. Ze vertelt over momenten dat ze
zich ontmoedigd voelt door ingewikkelde
procedures die online moeten worden
gedaan, of als er in huis iets kapot gaat,
zoals de elektriciteit, de koelkast, de
wasmachine, de waterpomp. Aangezien
ze niet mobiel is, zijn dit soort zaken
essentieel voor haar.
Juist op die momenten ontluiken kleine
netwerken tussen buren en kennissen, als
de eerste bloemen in het voorjaar. Hulp
brengt ons bijeen en sterkt ons tegelijk;
het doordringt ons van het besef dat
verdriet niet het laatste woord heeft.

Marcela
Marcela woont in dezelfde buurt als waar ik woon. Lopend ben ik in vijf
minuten bij haar huisje. Nadat ik heb aangebeld, wacht ik nog eens vijf
minuten tot ze naar buiten komt met haar steunstok en haar hond, die al
die tijd duidelijk laat weten dat er iemand voor de deur staat te wachten.

Marcela woont alleen, ze werd afgelopen
20 maart 79 jaar. Haar gezondheid is
verslechterd. Ze heeft veel last van
haar botten en longen. Eerder had ze
borstkanker, maar daarvan is ze gelukkig
genezen. Hoewel haar pensioentje te
klein is om waardig van te leven, lukt het
haar toch om overeind te blijven.
De Argentijnse Alejandra Magliano woont met
man en dochter in een volkswijk bij Buenos
Aires. Ze studeerde Bijbelwetenschappen en
werkt als onderwijzeres.
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Marcela geniet volop wanneer ze bezoek
ontvangt. Ze weet hoe ze om hulp moet
vragen als het haar alleen niet lukt; ze

Marcela zorgt heel goed voor haar
planten. Ik accepteer haar aanbod om
er een mee te nemen, ook al is die vrij
groot voor mijn huis. Het is te moeilijk
voor haar om de plant te verpotten en de
bladeren schoon te maken. Nu is het mijn
beurt om voorzichtig te zijn. Ik geef graag
gehoor aan haar adviezen om de plant
gezond en mooi te houden.
In het huis van Marcela is de gastvrijheid
voelbaar. Daardoor verlang je ernaar
terug te keren en ervaar je hoe elk
van ons anderen nodig heeft. Ik noem
allemaal alledaagse dingen, want juist
die helpen ons om ons individualisme te
overstijgen.
Wanneer ik bij Marcela ben, moet
ik denken aan de manier waarop
we als mensheid samenleven. Zij
inspireert mij en leert mij telkens weer:
“Het belangrijkste is dat wij elkaar
ontmoeten en daarin een plek geven aan
mededogen.”

Alejandra Magliano

&

Vieren
doen
Vrede
LITURGISCHE SUGGESTIES

Vrede: het is soms ver te zoeken en toch verlangt elk mens ernaar. Streven naar vrede is hard werken: het komt je niet
aanwaaien. Het kost moeite, energie en vooral het vasthoudende en rotsvaste geloof dat het goede het kwade zal overwinnen.
Vrede is voor veel mensen vanzelfsprekend, maar vrede is ook kwetsbaar. Het vraagt continu aandacht en attentie en vooral
inzet; met kleine stapjes samen werken aan een vreedzame samenleving. Oog en oor hebben voor de ander, begrip hebben voor
elkaar en helpen daar waar vrede ver te zoeken is. Zo werken veel christenen in woord en daad én met gebed aan vrede.
Tijdens de Vredesweek is er tijdens vieringen extra aandacht voor dit thema.

Suggesties voor lezingen
Genesis 9,8-13: deze Bijbeltekst legt de link met de symboliek van de vredesvlag.
Kolossenzen 3,12-15: deze Bijbeltekst doet een appél op elke persoon om vredig met anderen te leven.
Psalm 4: deze Bijbeltekst doet een beroep op het vertrouwen in de Heer als enige vredesbrenger.
Mattheüs 5,1-12: deze Bijbeltekst doet een beroep op het werken aan vrede door christenen.
“Alleen de Heer geeft geluk en vrede!
Door hem ben ik gelukkig,
gelukkiger dan die mensen met al hun rijkdom.”
Psalm 4,7-8

Suggesties voor liederen
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt.
De oorlog is geboden, de vrede mag niet zijn.
Dat mensen mensen doden,
en wij die mensen zijn.
Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld,
Aan machten prijs gegeven, aan meer dan eigen schuld.
Tekst: Huub Oosterhuis. Dit lied wordt gezongen op de melodie
van ‘Het Wilhelmus’. (onder meer liedboek Oud-Katholiek
Gezangboek 832 (b), Gezangen voor Liturgie 553 (b)).
Hoe kan er in de wereld vrede zijn
Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.
Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –

zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.
Tekst: Ria Borkent. Zijschreef dit lied naar aanleiding van de
oorlog in Oekraïne, Het wordt gezongen op de melodie van
psalm 119; Liedboek, 221 Zo vriendelijk en veilig
Andere suggesties
• Vrede, vrede, gezegend met vrede
(liedboek Zangen van Zoeken en Zien, 438)
• Steek je hand uit, geef om vrede
(Liedboek Compendium, 398)
• De Heer is mijn bevrijder (Opwekkingsliederen, 826)
• Vonkje van hoop (Liedboek Compendium, 427)
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Suggesties voor gebeden
Gebed van de Heilige Franciscus

Voorbede

Heer, maak mij een instrument
van uw vrede.
Laat mij liefde brengen, daar waar haat is;
vergeving, waar mensen elkaar pijn doen;
geloof, daar waar twijfel is;
hoop, waar wanhoop is;
licht, waar duisternis is;
vreugde, waar droefheid is.
Goddelijke Meester, geef dat ik meer zoek:
te troosten dan om zelf getroost te worden;
begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden;
liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen.
Want als we geven, ontvangen we vergeving;
als we sterven, worden we geboren tot eeuwig leven.

De voorbede is geïnspireerd op de kleuren van de vredesvlag.
Hang deze vlag eventueel goed zichtbaar op. Aanvullend kunnen
bij iedere voorbede kaarsjes/theelichtjes in de betreffende kleur
worden ontstoken.

Vredeswens
Waar mensen opkomen voor elkaar,
daar wordt Gods goedheid, zijn liefde, zichtbaar.
Heer Jezus Christus,
geef ons kracht om klaar te staan voor onze naasten.
Maak het stil in ons, zodat wij openstaan
voor het goede in het leven.
Blijf bij ons tot er vrede zal zijn voor altijd.
De vrede van de Heer is met ons allen.
Amen.
bron: www.jansimons.nl

(bij de kleuren violet en blauw)
Goede God,
het violet en blauw van de hemel tonen ons
dat er ruimte is voor iedereen
Maar het laat ons ook beseffen dat we hard moeten werken
om samen te werken in vrede en verdraagzaamheid
Wij vragen U:
help ons dit waar te maken.
(bij de kleur turkoois)
Goede God,
het schitterende turkoois staat voor trouw en laat zien
dat we door trouw aan Uw geest te zijn
de kracht ontvangen om het pad naar vrede te blijven volgen
Wij vragen U:
help ons dit waar te maken.
(bij de kleur groen)
Goede God,
groen is de kleur van hoop die doet leven,
al lijkt in tijden van oorlog alles verdord en doods,
met de juiste zorg en volharding ontkiemt altijd nieuw leven.
Wij vragen U:
help ons dit waar te maken.
(bij de kleuren geel en oranje)
Goede God,
geel en oranje staan symbool voor licht en energie,
elk mens heeft dat nodig om zijn levensweg te blijven volgen.
Laten we voor anderen, als zij het moeilijk hebben,
een lichtje in de duisternis zijn.
Wij vragen U:
help ons dit waar te maken.
(bij de kleur rood)
Goede God,
rood staat voor de liefde en de kracht,
geef ons de kracht om vanuit Uw allesomvattende liefde
de vredesboodschap te blijven verkondigen.
Wij vragen U:
help ons dit waar te maken.

Vredesvlag: Foto: Francesca Magurno, Unsplash
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(bij de witte letters vrede of peace)
Goede God,
wit staat voor zuivere liefde
van waaruit we Uw boodschap uitdragen
van vrede en rechtvaardigheid.
Wij vragen U:
help ons dit waar te maken.

Korte overweging
met opdracht
Activiteit voor bezinningsof jongerenbijeenkomst
Vrede en alle goeds: deze zegenwens
geeft veel christenen wereldwijd kracht
en inspiratie. Maar toch lukt het nog
niet om vreedzaam samen te leven:
wereldwijd, maar vaak ook in je eigen
omgeving. Ruzie, jaloezie, pesten…
Elk mens heeft er eigen nare ervaringen
mee. Vaak voelen mensen zich
machteloos als de vrede ver te zoeken
is. Zijn er ‘gereedschappen’ die helpen
om vredelievend samen te leven? Welke
karaktereigenschappen helpen daarbij?
Dat gaan we onderzoeken. Geef iedereen
een pen en een post-it blaadje en laat
iedereen antwoord geven op die vraag.
Hang de post-its op en bespreek wat er
op de post-its staat.

Vredesduif Foto: Zaur Ibrahimov, Unsplash

Suggesties om samen te doen
• Bijvoorbeeld bij een bijeenkomst met kinderen
of jongeren; Hang een grote tak of twijg op.
Laat iedereen op een kaartje of labeltje een vredewens
schrijven. Hang de wensen op in de tak.
Ontsteek bij de tak een kaarsje als teken van hoop
dat de wensen verhoord zullen worden.
• Veel mensen willen graag iets doen om bij te dragen
aan vrede. Organiseer een lunch of high-tea voor
vluchtelingen die in de eigen gemeente worden
opgevangen.
Samenstelling: Hubertine van den Biggelaar

Foto: Luana Azevedo, Unsplash
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“Ik was ziek
en gij hebt
Mij bezocht”

“Ik zou in dezen eraan willen herinneren dat het nabij zijn van de zieken en
de pastorale zorg voor hen niet alleen de taak is van enkele bedienaren die
zich specifiek daaraan wijden; de zieken bezoeken is een uitnodiging die door
Christus gericht wordt tot al zijn leerlingen. Hoeveel zieken en hoeveel ouderen
leven thuis en wachten op bezoek! Het ambt van de troost is de taak van iedere
gedoopte, die het woord van Jezus gedachtig is: “Ik was ziek en gij hebt Mij
bezocht” (Mat. 25, 36)”
Paus Franciscus, uit de Boodschap voor de dertigste Wereldziekendag,
11 februari 2022. Bron: rkkerk.nl
Foto: Pixabay
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De
missionaire
parochie

Op 24 en 25 maart vond in Breda
de tweedaagse conferentie
‘Missionaire parochie - Als God
renoveert’ plaats. Hoofdspreker was
de Canadese priester James Mallon.
Zijn boek ‘Als God renoveert’ is
wereldwijd een bestseller. Daarin
beschrijft hij vanuit zijn ervaring als
parochiepriester een programma
voor parochievernieuwing en
evangelisatie.

???@@

De belangstelling voor de
conferentie was ongekend: rond de
1000 bezoekers uit alle winstreken
waren naar het congrescentrum
aan de rand van Breda gekomen.
Daaronder ook opvallend veel
jongere mensen. Veel parochies
hadden een delegatie gestuurd
van meerdere mensen. Er waren
verschillende bisschoppen, veel
priesters en veel vrouwelijke en
mannelijke religieuzen, vooral
van de nieuwere congregaties
die zich de afgelopen decennia in
Nederland hebben gevestigd. Uit de
hoge opkomst blijkt wel hoe men
in katholiek Nederland zoekende
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is naar toekomst voor de Kerk. Want
er moet iets gebeuren. De cijfers over
kerkverlatingen en kerksluitingen zijn
dramatisch.
De voornaamste reden van de huidige
afkalving ligt volgens Mallon in het
huidige model van Kerk-zijn. “Dat paste
prima bij de cultuur waarin iedereen
katholiek was. Die cultuur is veranderd,
maar ons model niet. We proberen iets in
stand te houden dat geen toekomst meer
heeft. We zijn verlamd geraakt doordat
we gebouwen open willen houden en
hebben niet geïnvesteerd in een Kerk
van ‘levende stenen’, dat wil zeggen:
mensen.”

Drie sleutels van vernieuwing
James Mallon schreef zijn boek Divine
renovation in 2014. De Nederlandse
vertaling met de titel ‘Als God renoveert’
kwam in 2019 uit en is alweer aan
een zesde druk toe. Mallon raadt drie
principes aan voor parochievernieuwing.
In het logo van Divine Renovation
ministry worden deze verbeeld als drie
sleutels.
Mallon: “De eerste sleutel is
evangelisatie: passieve parochianen en
niet-gelovigen hongerig maken om Jezus
te volgen. De Alphacursus is bij uitstek
geschikt daarvoor. Mensen ontdekken
daar in een hartelijke, betrokken sfeer de
basisboodschap van het geloof.”

De tweede sleutel is goed leiderschap.
Daarover zegt Mallon: “De pastoor moet
verantwoordelijkheden - en niet enkel
taken – delegeren aan capabele mensen
die zijn visie delen. Immers: niemand
heeft alle gaven, ook een priester niet. In
plaats van ‘Ik weet het en jij moet doen
wat ik zeg’, is een betere houding: ‘Wij
kunnen het niet alleen, Christus is onze
leider.’ Echt leiderschap is gericht op het
opleiden van andere leiders.”
De derde sleutel is de Heilige Geest.
“Gebed en eucharistische aanbidding is
een belangrijke pijler van de parochie.
Mensen moeten de kracht van de Heilige
Geest in hun leven ervaren. Wat wij tot
stand kunnen brengen blijft beperkt, tenzij
het iets vanuit God wordt.”
Evangelicaal katholicisme
Al deze elementen kwamen terug in
het programma van de conferentie.
Gebedsmomenten en eucharistievieringen
hadden een belangrijke plaats. Een
fantastisch gelegenheidskoor zong
opwekkingsliederen, voornamelijk
Engelstalig en naar ik vermoed uit een
protestants-evangelicale traditie. Op de
eerste verdieping van het congrescentrum
was een kapel ingericht, drukbezocht,
waarin het heilig sacrament was
uitgestald. Opvallend was ook dat er aan
het begin en eind van elke workshop
en tijdens de vieringen ‘vanuit het hart’
werd gebeden, spontaan, niet vooraf
op papier gesteld. Dat zijn katholieken
niet zo gewend. Maar het tekent de wat
‘pentecostale’ stijl van Mallon, die zijn
toespraken ook op die manier afsloot. Hij
nodigde iedereen uit op te staan, de ogen
te sluiten; vervolgens sprak hij moeiteloos
een minutenlang gebed uit.
De Amerikaanse Vaticaankenner John L.
Allen beschreef in zijn boek The Future
Church uit 2012 tien trends die bepalend
zullen zijn voor de nabije toekomst van
de katholieke Kerk. Een van die trends is
een nadruk op persoonlijke bekering en
een robuuste verkondiging van het geloof,
zoals in evangelicale kerken. John Allen
spreekt van een ‘evangelical catholicism’.
Een andere trend is de nadruk op het
werken van de Geest, een ‘pentecostal

catholicism’. Beide aspecten waren volop
aanwezig in Breda.
Evangelisatie en missie
Evangelisatie krijgt in ‘De Missionaire
Parochie’ zoals die werd gepresenteerd
tijdens de conferentie alle nadruk. Het
‘leerling zijn van Jezus’ staat centraal: de
persoonlijke keuze om Jezus beter te leren
kennen, Hem na te volgen en vrijmoedig
te getuigen van het geloof, vanuit een
duidelijke katholieke identiteit.
Zorg voor gemarginaliseerden heeft daarin
zeker een plek, maar daar werd niet zoveel
over gesproken tijdens de conferentie.
Over de opdracht om iets te doen aan
de oorzaken van geweld, armoede en
vernietiging van de schepping, werd
helemaal niet gesproken. In Evangelii
Gaudium, het magnifieke document van
paus Franciscus over nieuwe evangelisatie
(2013), staan beide aspecten van missie
– verkondiging van het geloof en de inzet
voor een betere wereld - in een veel
betere balans.
Ik hoop van harte dat parochies die aan
de slag gaan met het boek van Mallon,
dat doen in combinatie met Evangelii
Gaudium. Want ook de inzet voor
slachtoffers van geweld, armoede en de
vernietiging van het milieu, is een sterk
evangelisch getuigenis. Daarbij hoort
ook een profetisch protest tegen de
economische en politieke structuren die
zoveel ellende veroorzaken.

James Mallon

Een van de vele parochiegroepen.
Foto's: Gerard Moorman

Wie aan de slag wil met de
exhortatie Evangelii Gaudium
(De vreugde van het Evangelie),
kan daarbij gebruik maken van
gespreksvragen die de KNR in
samenwerking met anderen
heeft opgesteld. Deze zijn op te
vragen via communicatie@knr.nl

Gerard Moorman

Follow up
De conferentie ‘De Missionaire Parochie’ is een initiatief van het bisdom Breda.
Daarin werkt een aantal organisaties samen: naast het bisdom ook Alpha
Nederland, het katholiek Alpha Centrum, het Centrum voor Parochiespiritualiteit
en Xpand, dat onder meer leiderschapstraining aanbiedt. Zij ondersteunen
parochies die op weg willen gaan om een missionaire parochie te worden.
Zie: https://missionaireparochie.nl/aanbod-partners-nederland
James Mallon, ‘Als God renoveert, de parochie van onderhoud naar bloei’.
Adveniat, 2019, 358 blz, € 25,-. In het voorjaar van 2022 verscheen
bij dezelfde uitgeverij de vertaling van het meest recente boek van Mallon:
‘Als God renoveert, Missionaire kerk meer dan parochie alleen’ (€ 25).
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VREDESWEEK

Vredesweek:
Generatie Vrede
Van 17 tot en met 25 september is het Vredesweek, met als thema ‘generatie Vrede’. Het is een week waarin PAX
aandacht vraagt voor het bijzondere vredeswerk van mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.

Vrede was voor velen in Europa
sinds het einde van de oorlogen in
Joegoslavië, vanzelfsprekend, maar
sinds de Russische inval in Oekraïne is
de wereldorde veranderd. De dreiging
van een nieuwe wereldoorlog, de
sociale ongelijkheid plus de zorgen
om klimaatverandering dragen bij
aan gevoelens van onmacht en
onzekerheid. Dit geeft ruimte aan een
politiek die angst zaait en mensen
uit elkaar drijft. Vrede kan alleen

bestaan als mensen bereid zijn elkaar te
ontmoeten en naar elkaar te luisteren.
Nu vrede weer een actueel thema binnen
Europa is, is er een nieuwe generatie nodig
van mensen die zich voor vrede inzetten.
Juist nu kunnen we ons laten inspireren
door burgers die elders opkomen voor
vrede. Daarom is de vredesbeweging
zo belangrijk. Overal ter wereld komen
burgers individueel en collectief in actie
voor vrede. Vaak spelen vrouwen en
jongeren daarbij een actieve rol.

"Wij willen met elkaar samenleven zonder angst, en in
veiligheid. In het kort: we willen leven in vrede."

Colombiaanse vredesactiviste Deyis Margarita Carmona Tejada
Deyis Carmona Foto: PAX

Schade aan de gemeenschap
Een inspirerend voorbeeld is dat van
de Colombiaanse vredesactiviste Deyis
Carmona. Haar woongebied werd
jarenlang geteisterd door geweld
tussen guerrilla’s en paramilitairen.
Ontvoeringen, afpersingen en
doelgerichte moorden zaaiden angst
en verderf. Minstens 3.100 burgers zijn
vermoord en 55.000 boeren van hun land
verdreven. Waardevolle, steenkolenrijke
grond die vaak in handen kwam van
mijnbouwbedrijven. Honderden mensen
verdwenen in die tijd, waaronder
haar eigen zus. Deyis: “De guerrilla
rekruteerden onze kinderen en stalen
ons vee, de paramilitairen vermoordden
honderden mensen en joegen ons van
ons land. De schade aan de gemeenschap
is enorm. Hele families werden
opgesplitst en van hun levensonderhoud
beroofd.”
Samenleven in vrede
Al van jongs af aan zet Deyis zich in
voor een beter leven in haar regio.
Sinds vier jaar is ze voorzitter van
een lokale slachtofferorganisatie van
boerengemeenschappen, de Asamblea
Campesina. Ze eisen de grond terug
die van hen is afgenomen en vechten
samen voor hun recht op waarheid
en gerechtigheid, en voor een beter
bestaan. Hiervoor gaat de Asamblea
Campesina in gesprek met onder andere
de mijnbouwbedrijven in de regio, maar
ook internationaal.

Kerk in Sidon, Libanon
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Rose Acindhel, Foto: SSWI

Meer zeggenschap en gelijke rechten

Vrouwelijk leiderschap

Ook in Zuid-Soedan eisen vrouwen
hun plek op en werken ze aan vrede.
Zo strijdt Rose Acindhel met haar
organisatie Legacy for African Women
and Children Initiative al jaren voor
vrede, economische zelfstandigheid en
een betere rechtspositie voor vrouwen.
Toen het land in 2011 onafhankelijk
werd, kregen vrouwen de toezegging
dat ze 35 procent van alle beschikbare
middelen zouden krijgen, meer inspraak
en zeggenschap. Maar daar is bar
weinig van terechtgekomen. Volgens de
heersende cultuur moeten vrouwen zich
bezighouden met het huishouden en het
land verbouwen. Maar Rose blijft strijden
voor hun rechten en een vreedzaam
Zuid-Soedan met gelijke kansen voor
vrouwen en meisjes en toegang tot
onderwijs, gezondheidszorg en financiën.
“Dat betekent bijvoorbeeld gedeeld
eigenaarschap van huis en andere
bezittingen, zaken die nu alleen op naam
van de man staan. Maar dat we ook mee
mogen beslissen over of en aan wie je
wordt uitgehuwelijkt.”

Ook de voortdurende stammenstrijd
in haar land is een speerpunt voor
Rose. Vooral vrouwen en kinderen
zijn slachtoffer van de steeds weer
oplaaiende conflicten tussen de
verschillende gemeenschappen. Toch
merkte Rose dat alle groepen met
dezelfde zorgen zitten. “We lijken heel
erg op elkaar, daarom is het ook zo
belangrijk om samen te werken en elkaar
te versterken. Ik zie de samenwerking
tussen vrouwen vooral als een belangrijke
route naar vrede. We zijn leiders en we
hebben invloed. Dat mogen wij ons als
vrouwen nog veel meer realiseren.”
Overal ter wereld steunt PAX het
werk van vrouwen als Rose en Deyis.
Door het versterken van vrouwelijk
leiderschap kunnen we vrede dichterbij
brengen. Wilt u aandacht besteden
aan het werk van PAX?
Op www.vredesweek.nl kunt u
materiaal vinden, zoals de liturgiekrant
PAX Vieren of collectefolders.
In de webshop zijn materialen te
downloaden of te bestellen, om zelf een
viering of activiteit te organiseren.
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In deze hoop zijn wij gered.
Maar men spreekt niet

van hopen, als men het

voorwerp van zijn hoop reeds
aanschouwt: wie verwacht
nog wat hij al ziet?
(Romeinen 8, 24)
Generatie Vrede is het thema van de
Vredesweek. Het thema kan een dubbel
beeld bij mensen oproepen. Aan de ene
kant roept het een zekere verzuchting
op. Generaties lang hebben wij gewerkt
aan vrede en gerechtigheid overal op de
wereld. ‘Nooit meer oorlog!’ was de hoop
van de generatie die de gruwelen van
de Tweede Wereldoorlog aan den lijve
heeft ondervonden. Het is deze generatie
die de vredesbeweging in Nederland en
Europa heeft opgebouwd. De volgende,
zogeheten naoorlogse generatie heeft dit
werk voortgezet. Ook voor hen was de
hoop op ‘Nooit meer oorlog’ levend en
tastbaar. Want zij hoorden uit eerste hand
de verhalen over onderdrukking, honger,
bombardementen en andere ontberingen
van hun ouders en grootouders.
‘Generatie Vrede’ kan zelfs een gevoel van
ontmoediging oproepen. Een gevoel dat
versterkt kan worden, nu wij uitgerekend in
ons eigen Europa weer te maken hebben
met een gruwelijke oorlog die voortkomt
uit nationale superioriteitswaan, dit keer
van Rusland. Een oorlog waarin op grote
schaal mensen zonder onderscheid worden
beschoten, verminkt en gedood, waardoor
miljoenen burgers op de vlucht zijn
geslagen. Waar hebben deze generaties
zolang voor gewerkt?
Hoopvol beeld
Maar wie verder kijkt, ziet een hoopvol
beeld. Wij zien een enorme betrokkenheid
van jonge vredesactivisten die zelf
midden in het oorlogsgeweld zitten. Op
de vorige pagina zagen we twee mooie
voorbeelden: Deyis Carmona in Colombia
en Rose Acindhel in Zuid-Soedan. Zij doen
een beroep op ons om hun verlangen
naar vrede te blijven steunen. Ook in ons
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eigen land zien we veel engagement bij
jongeren. Uit een artikel in dagblad Trouw
van 6 april jl. blijkt dat vier op de vijf
jongeren met hun ouders praten over de
oorlog in Oekraïne en ongeveer de helft
ook met leeftijdsgenoten. Zij willen hun
bezorgdheid omzetten in vredesactivisme.
Ze tolereren niet dat wij de hoop verliezen
maar eisen dat alle generaties blijven
werken aan vrede. Onderdeel van het
hoopvolle beeld is dat er wel degelijk
veel is bereikt. Op het normatieve front
is grote vooruitgang geboekt. Europese
staten nemen ontegenzeggelijk niet
langer puur machtspolitieke belangen
als uitgangspunt, maar de menselijke
waardigheid en solidariteit. Het staat
anno 2022 niet meer ter discussie
dat staten aan het beschermen van
burgers hun bestaansrecht ontlenen.
Burgerslachtoffers zijn niet zonder meer
acceptabel. Controversiële wapens, zoals
kernwapens, biologische en chemische
wapens, landmijnen en clustermunitie
zijn inmiddels door een groot aantal
landen verboden. Misdrijven tegen de
vrede, het oorlogsrecht en grootschalige
mensenrechtenschendingen kunnen
worden bestraft dankzij het Internationaal
Strafhof in Den Haag. Dit zijn geen
papieren tijgers, ook al lijkt dat soms
door het moreel grenzeloze gedrag van
Rusland en andere staten wel zo. Het is
Internationaal Recht! De grote uitdaging
die nu voor ons ligt, is om deze grote
normatieve vooruitgang om te zetten
in daadwerkelijke handhaving van het
Internationaal Recht en het herstel van
vrede.
Samenwerkende generaties
Het zal een lange en moeilijke weg zijn
om dit werkelijkheid te laten worden.
Er hoeft niet aan getwijfeld te worden
dat de jongeren van nu de enthousiaste
fakkeldragers zijn van het hedendaags
vredesactivisme. Dat is zichtbaar, op straat,
op de sociale media en elders. Het is de
opdracht aan oudere generaties om met
hen samen te werken, hen te steunen en
te bemoedigen in woord en daad. Daarbij
moeten jongeren de ruimte krijgen om
eigen actiemiddelen te ontwikkelen, om
te experimenteren en fouten te maken.

En oudere generaties moeten ervoor
openstaan dat zij nog heel wat van
jongeren kunnen leren. Niemand is ooit
uitgeleerd. Maar bovenal betekent het dat
hardnekkig moet worden vastgehouden
aan de hoop op vrede. Want, zoals apostel
Paulus zei: “In deze hoop zijn wij gered.”
Hoop is hoe dan ook zinvol, ook al weten
wij nooit hoe het gaat aflopen.
Regina Teunen, PAX
Weg van de hoop
Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop
in deze diepe krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Gedicht van onbekende dichter,
geïnspireerd door de gedachten van
Vàclav Havel
Op de website www.vredesweek.nl
kunt u meer informatie vinden
over de Vredesweek.

“Veranderingen gaan in klein stappen”
In de Sint Franciscus Basiliek in Bolsward zijn zo’n twintig belangstellenden maandagmiddag 2 mei gekomen naar de
Inspiratiebijeenkomst van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) ‘Geloven in de ander. Samen een missie’.
Missionair werkers Fera Agricola en Inge Kuiphuis vertellen over hun werk en hun missie.
Twee bevlogen vrouwen die zich inzetten voor hun medemens in Malawi en Guatemala.

Inge Kuiphuis vertelt over haar werk in Guatemala

De van oorsprong Friese Fera Agricola
is door de Witte Paters uitgezonden
naar Malawi met steun van de WNM.
“Het is een klein land en 65% van de
bevolking leeft onder de armoedegrens,”
vertelt Fera. “Het land is gericht op het
verbouwen van tabak en thee, maar dat
levert niet veel op.” Verder heeft het land
geen zeehaven, geen delfstoffen en het
onderwijs is slecht, schetst zij de weinig
hoopvolle situatie. “Malawi heeft een
regenseizoen van december tot maart en
daarna regent het niet meer.” Dat zorgt
voor problemen als de waterbronnen in
de loop van het jaar opdrogen.
Het Centre for Social Concern van de
Witte Paters kijkt naar de sociale condities
van de mensen, naar de economische
rechtvaardigheid en werkt aan
interreligieuze dialoog. “Elke maand wordt
een aantal gezinnen geselecteerd en die
gezinnen houden hun uitgaven bij,” vertelt
Fera. Ook worden elke drie maanden de
prijzen van de producten op de markt
vergeleken. Met de resultaten van het
onderzoek pleiten ze voor rechtvaardige
salarissen en een minimumloon.
Gevaarlijk
Inge, uitgezonden door de Pancratius
Parochie in Geesteren, werkt in

Guatemala bij de arbeidersbeweging
MTC. Een organisatie die zich inzet voor
de rechten van boeren en landarbeiders
en bijvoorbeeld ook juridische bijstand
geeft als het gaat om landrechten,
zoals bij de geplande bouw van een
waterkrachtcentrale. “Landrechten zijn
ontzettend belangrijk. Maar het is een
moeilijk onderwerp om financiële steun
voor te krijgen,” vertelt Inge. “Terwijl
met gevaar voor eigen leven voor het
landrecht van heel veel mensen wordt
gevochten.”
Voor sommige zaken is een erg lange adem
nodig. Zoals het geval was bij een groepje
vrouwen dat op een koffieplantage werkte.
De vrouwen hadden een rechtszaak
aangespannen voor uitbetaling van hun
loon, want dat kregen zij niet of nauwelijks.
Pas twintig jaar later werden zij door
de rechtbank in het gelijk gesteld. Zij
kregen echter geen geld maar land van de
plantagebezitter, en hebben nu zelfs een
eigen schooltje gestart.
Verandering
Hoe is dat voor Inge wil iemand in de zaal
weten. Zij komt als uitgezonden missionair
werker immers verandering brengen.
“Het is gevaarlijk voor vakbondsleiders
en boeren,” vertelt Inge. “Welke

veranderingen heb je gezien in de zes
jaar dat je in Guatemala bent,” luidt
een vraag uit de zaal aan Inge. “De
veranderingen gaan in kleine stapjes.
Ik zie veel veranderingen bij vrouwen,
die nu leiders zijn en opkomen
voor andere vrouwen. Maar ook bij
jongeren, die eerst heel schuchter
waren en nu voor zichzelf opkomen.”
Over hun rol als missionair werker
zeggen Inge en Fera dat het
vooral gaat om samenwerking
en uitwisseling en niet om als
buitenlander alleen maar te vertellen
hoe het anders moet.
Tatiana Waterink
Week Nederlandse Missionaris
De grote landelijke Inspiratiedag
van de Week Nederlandse
Missionaris heeft dit jaar
plaatsgemaakt voor vijf
Inspiratiebijeenkomsten verspreid
door het land van Eindhoven tot
Amsterdam, en van Bolsward
tot Bennekom. Daar delen
uitgezonden missionair werkers
hun verhalen.De vorige edities van
de landelijke bijeenkomst konden
vanwege corona niet doorgaan.
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NIEUWS / BERICHTEN
Onderscheiding voor
Keniaanse frater cmm

Op 26 februari 2022 werd frater Andrea
Sifuna cmm onderscheiden met de
Ichange Nations Award, in Kisii stad,
Kenia. Hij ontving de onderscheiding
van de Amerikaanse NGO voor zijn
bijdrage op het gebied van onderwijs,
met name in de empowerment van
gemarginaliseerde jongeren. Frater
Sifuna speelde een belangrijke rol bij het
opstarten van het Coaching Programme
(CP) in Mosocho in 1995. Dit was een
middelbare school die zich enkel richtte
op goed onderwijs. Andere scholen
kwamen doorgaans met extra kosten,
bijvoorbeeld voor schooluniformen en
verplichte schoolreisjes, schoolreisjes,
waardoor het voortgezet. Het
Coachingsprogramma richtte zich op
wat noodzakelijk was voor certificering
op KCSE-niveau. Het idee werd snel
opgemerkt en overgenomen door
mensen binnen de congregatie en
daarbuiten. Op verschillende plaatsen
ontstonden scholen naar dit voorbeeld.
In de tijd dat deze scholen ontstonden
was het middelbaar onderwijs in Kenia
nog niet gratis, zoals nu wel het geval
is. Vandaag de dag zijn duizenden
afgestudeerden te vinden in bijna alle
sectoren van de werkgelegenheid, zowel
in Kenia als daarbuiten. Frater Sifuna
werd voorgedragen voor de Award door
twee oud-leerlingen.
Four Freedoms Award
voor Lian Gogali
Op 21 april 2022 ontvingen
internationale vrijheidsstrijders een
Four Freedoms Award voor hun inzet
om vrijheid te waarborgen. Deze
awards worden ieder jaar toegekend
aan mensen of organisaties die
een grote toewijding tonen aan de
idealen die president Roosevelt in zijn
historische Four Freedoms-speech
in 1941 verkondigde. Eén van die
vrijheidsstrijders is Lian Gogali. Zij
ontving de Award voor de Vrijheid van
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Godsdienst. Lian zet zich in voor dialoog
tussen moslims, christenen en hindoes
in Sulawesi, Indonesië. In 1998 ontstond
er een conflict in haar geboortedorp
Poso tussen verschillende religieuze
groepen. Dat is voor haar aanleiding
om haar theologiestudie af te ronden
met een onderzoek naar de oorzaak van
deze interreligieuze conflicten. Lian richt
een vrouwenschool op die in eerste
instantie als doel heeft vrouwen van
verschillende religieuze achtergronden
met elkaar in contact te brengen. Door
te leren over elkaars religie en gebruiken
kunnen spanningen verminderen.
Inmiddels is de school uitgegroeid tot
een breder instituut waar ook kinderen
en jongeren les krijgen. momenteel
werkt Lian met een team van
wetenschappers en omwonenden van
het meer van Poso aan een campagne
om het gebied tot UNESCO Geologisch
Erfgoed uit te roepen. Het werk van Lian
Gogali wordt al jaren ondersteund door
Mensen met een Missie.
Zie: www.mensenmeteenmissie.nl

Wandelend bos in Leeuwarden
Van 7 mei tot en met 14 augustus
lopen meer dan duizend bomen door
Leeuwarden. Een ‘wandelend’ bos dat
de natuur een stem geeft: Hoe kijkt
het bos naar de mensenwereld?
De wandelende kunstinstallatie
van BOSK vraagt aandacht voor de
noodzaak anders naar mens en natuur
te kijken. BOSK manifesteert ook de
boodschap van Paus Franciscus aan de
mensheid: de natuur en de aarde zien
als ons ‘gemeenschappelijk huis’. Kerken
en maatschappelijke organisaties
werken mee aan dit kunstproject.
Elke keer als de duizend bomen een
weekend stilstaan op een van de
pleinen in Leeuwarden, organiseert de
dichtstbijzijnde geloofsgemeenschap
een viering op zondag, en een
activiteit op zaterdag of zondag.
Meer informatie: www.BOSK.frl

Afrikaanse bisschoppen willen meer
internationale steun voor armen
Afrikaanse bisschoppen willen dat
ministers van financiën wereldwijd
maatregelen nemen die een einde
maken aan het isolement van arme en
kwetsbare mensen. Zij deden een oproep
in aanloop naar de bijeenkomsten van
het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
en de Wereldbank die op 22 en 23 april
gehouden werden.
IMF en de Wereldbank bogen
zich over de problematiek na de
wereldwijde coronapandemie. Veel
landen kampen met hoge inflatie als
gevolg van die pandemie. Daarnaast
hebben ze te maken met de gevolgen
van de uitgebreide economische
sancties tegen Rusland als reactie op
de oorlog in Oekraïne. "We hebben
goede hoop dat afgevaardigden op de
bijeenkomsten niet alleen bijeenkomen
om de wereldeconomie te bespreken
in termen van wat die produceert”,
zei bisschop Sithembele Sipuka van
Umtata (Zuid-Afrika), vicevoorzitter
van SECAM, de koepel van Afrikaanse
bisschoppenconferenties. De bisschop
hoopt dat er ook aandacht is voor hoe
de wereldeconomie “het leven raakt
en bevordert, de waardigheid van de
menselijke persoon beschermt en de
integriteit van de schepping beschermt”.
In de verklaring sprak hij ook namens
de bisschoppen de bezorgdheid uit over
het feit dat hoewel de pandemie de hele
planeet heeft getroffen, ze onthulde "hoe
verdeeld en ongelijk onze wereld is.”
De verklaring van de Afrikaanse
bisschoppen herhaalde de oproep van
paus Franciscus over de noodzaak van
een economie die “leven geeft in plaats
van een die doodt”. Verder riepen de
bisschoppen op om levensvatbare,
brede plannen op te stellen waardoor
Afrika uit zijn economische crisis komt.
Zulke plannen zouden tevens helpen
bij het behalen van onder meer de
VN-doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling en de doelen van het
klimaatakkoord van Parijs.

Studiedag ‘Sterven om te leven’

uitnodiging

studiedag

‘Sterven om te leven’
over de actuele betekenis van martelaarschap

30 juni 2022

Het is een oud gegeven dat “het bloed der martelaren het
zaad der kerk is” (Tertullianus). Ondanks het proces van
secularisering in ons land, blijkt menigeen te worden geraakt
door het voorbeeld van mensen die bereid zijn voor hun
diepste overtuigingen te lijden, geweld te ondergaan en
desnoods ook de dood te aanvaarden.
Wat is de betekenis voor geloof en kerk van deze ‘moderne
martelaren’? Hoe kunnen we hen nu op respectvolle wijze
gedenken en eren tot bemoediging van velen? Over dit soort
vragen gaat de studiedag ‘Sterven om te leven’.
Sprekers op deze dag zijn: Geert van Dartel, directeur
Katholieke Vereniging voor Oecumene en voorzitter van de
Raad van Kerken in Nederland; Zeger Polhuijs, priester van
de gemeenschap Sant’ Egidio in Rome; Jorge Castillo Guerra,
docent empirische en praktische religiewetenschap aan de
Radboud Universiteit en dr. Henk Bakker, hoogleraar ethiek en
Bijbelse theologie aan de V.U.
Datum: 30 juni van 10.30-15.30 uur in de Mozes en Aäronkerk
in Amsterdam. Deelname is gratis. Aanmelden voor 20 juni via
cpr@knr.nl.

“Missie is de adem die we elke dag ademen”
“Missie bestaat niet uit grote evenementen, missie is de adem
die we elke dag ademen, het leven dat we elke dag leven.”
Dat zei pater Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM conv., tijdens een
bijeenkomst van Missio op 4 april in Utrecht.
Pater Anh Nhue is secretaris-generaal van de Pauselijke
Missionaire Unie, een van de vier Pauselijke Missiewerken.
Op de bijeenkomst in Utrecht waren naast de directeur
en de coördinator van Missio ook aanwezig: mgr.
Van den Hout, bisschoppelijk referent voor missie en
ontwikkelingssamenwerking, de missiesecretarissen van de
bisdommen en de directeur van het missiebureau Roermond.
“Missie betekent dat wij gezonden zijn om te evangeliseren,
om de Blijde Boodschap te verkondigen,” aldus pater Anh
Nhue in zijn presentatie. Iedere gedoopte heeft die opdracht,
die Jezus aan de eerste leerlingen meegaf. Pater Anh Nhue
legde grote nadruk op de kracht van de Heilige Geest: “missie
en evangelisatie zijn het werk van de Heilige Geest, wij
mensen zijn slechts het instrument. Er is niet zoiets als een
strategie van missie. Wij hebben alleen ons hart van waaruit
wij spreken en het vuur van de Heilige Geest.”
bron: www.missio.nl
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Vrede en hoop voor Oekraïne
Wij mensen zijn niet geboren om te vechten. Bij de schepping van de aarde laat God Adam en Eva zien dat de wereld mooi,
vredig en harmonieus is. Maar deze harmonie duurt niet lang. Een slang vernietigt deze harmonie in het paradijs.
Hij verleidt Eva en Adam. Ze geven elkaar de schuld, als God hen ter verantwoording roept.

De gewoonte om elkaar de schuld te
geven, egoïsme en machtswellust, is een
‘erfenis’ die blijkbaar bij ons hoort sinds
het begin van de schepping. We willen
het misschien niet, we beschouwen het
zelfs als bewijs van menselijke domheid,
maar toch blijven oorlogen en oneerlijke
praktijken bestaan in de levens van
mensen die tegenwoordig beschaafder,
slimmer en moderner zouden zijn...

De middag voor Oekraïne in de parochies
Schimmert en Genhout

Paters Stefan Musanai en Charles Leta zijn
afkomstig uit Indonesië en wonen sinds 2018 bij
de paters montfortanen in Nederland. Ze werken
beiden parttime als kapelaan in Schimmert en
Genhout en verzorgen om beurten deze column.

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland
is daar een voorbeeld van. Televisie en
kranten berichten steeds weer over
dood, geweld en het toenemend aantal
vluchtelingen. Het is een tragedie.
Mensen lijden en zij hebben geen macht
om het te stoppen. Ze worden slachtoffer
van de brutaliteit en het egoïsme van
heersers, die van geen ophouden weten.
Geen wonder dat de wereld reageert.
Mensen in verschillende landen gaan de
straat op en veroordelen deze oorlog.
Zij roepen in stadscentra om vrede.
Paus Franciscus heeft vanaf het begin
van de oorlog kritiek geuit op de acties
van Rusland. Hij vroeg de Katholieke
Kerk niet alleen om te bidden om vrede
in Oekraïne en Rusland, maar ook om
huisvesting en andere levensbehoeften
voor vluchtelingen. Deze oproep heeft
ook in Nederland geklonken en werd
gehoord. Bisdommen en parochies
maakten geld vrij voor Oekraïne.
Verschillende kloosters openden hun
deuren voor vluchtelingen.
Een paar weken geleden plaatste mijn
confrater Charles Leta een oproep op
zijn Facebook-pagina voor een actie
voor Oekraïne. Positieve reacties hierop
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kwamen niet alleen van het kerkbestuur
van Schimmert en Genhout, parochies
waar wij werken, maar ook van lezers van
zijn Facebook-pagina. Ze namen contact
met hem op en met het kerkbestuur
om aan deze actie deel te nemen. Zo
kwam er een event, waar samen werd
gezongen, gedichten over vrede en hoop
werden gelezen en in stilte kaarsen ter
nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers
werden aangestoken. Ook vertelde een
aantal Oekraïense vluchtelingen over hun
ervaringen toen daar de oorlog uitbrak.
Hun verhalen waren aangrijpend en
gruwelijk, maar ze wekten ook sympathie
en bezorgdheid op om iets te doen voor
de oorlogsslachtoffers.
We kunnen niet ontkennen dat de
aanwezigheid en het enthousiasme van
de mensen bij dit event een uiting is van
zorg en ook een getuigenis van geloof,
waartoe Jezus predikte in zijn tijd. Geloof
moet vrucht dragen. Het geloof moet
gevierd worden in de sacramenten en
in actie blijken. De actie in Schimmert
en Genhout was bescheiden. Maar toch
mag het gezien worden als een manier
om het geloof te uiten. Juist nu leven
we in een samenleving waar het er voor
elkaar zijn, voor elkaar zorgen en elkaar
helpen steeds minder lijkt te worden.
Maar het gaat niet om aantallen. Hoe
bescheiden het goede dat we doen ook
is, het is van enorme betekenis voor
mensen die het nodig hebben. Jezus
roept ons en heeft ons nodig om vandaag
zijn reddingwerkers en vredebewerkers
te zijn.
Stefan Musana smm
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