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Van de redactie

Inhoud

In zijn boodschap voor de Werelddag van de
Armen (13 november) doet paus Franciscus
een duidelijke oproep tot meer solidariteit en
inzet in de strijd tegen armoede in de wereld.
En we mogen ons niet beperken tot mooie
woorden, maar moeten de mouwen opstropen. Onrecht, uitbuiting, geweld en de oneerlijke verdeling van middelen vormen nog altijd
de belangrijkste oorzaken van armoede. In
deze Missionaire Agenda zien we weer enkele
voorbeelden van mensen die deze boodschap
ter harte nemen en daadwerkelijk de mouwen
opstropen. In Kibera, de grootste sloppenwijk
van Naïrobi zetten Linet, zuster Mary en pastor Firmin Kofi zich in voor een beter leven
voor de kinderen daar. Missio ondersteunt
hen en stelt hen centraal in de wereldmissiemaand oktober. Een oneerlijke verdeling
van middelen zorgt ervoor dat veel kinderen
geen goede en gezonde start kunnen maken
in hun leven. De Adventsactie vraagt aandacht
voor een aantal projecten die bijdragen aan
een betere leefomstandigheden voor deze
kinderen. De kerken in Vlaardingen zetten zich
al jaren in voor schooltjes in La Granja op de
Filippijnen. Hierdoor is een goede band ont-

staan tussen La Granja en Vlaardingen en is er
sprake van goede samenwerking tussen verschillende protestantse en katholieke kerken
in Vlaardingen zelf. Win-win dus.
In zijn boodschap haalt de paus fel uit naar de
inval van Rusland in Oekraïne en veroordeelt
hij deze oorlog. In verschillende media en
kringen wordt discussie gevoerd of gewapende strijd wel de beste oplossing is. Hoogleraar
ethiek en vredesvraagstukken Fred van Iersel
vertelt hoe hij dit ziet. In Suriname zette pater
Toon te Dorsthorst zich eind jaren tachtig van
de vorige eeuw in voor de vredesonderhandelingen in Suriname. Hij is inmiddels 79 maar
nog altijd werkzaam in het land. Tijdens een
kort verlof vertelt hij over zijn werk.
Opnieuw dus een Missionaire Agenda met
mensen die de daad bij het woord voegen en
de handen uit de mouwen steken. Zij lieten
zich raken door het lot anderen en zijn daar
niet onverschillig voor. We hopen dat deze
verhalen u zullen inspireren om zelf ook aan
de slag te gaan om een bijdrage te leveren
aan een meer rechtvaardige wereld.
Erica Op ‘t Hoog
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Kerkelijk missionaire collecterooster rest 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

NIEUWS / BERICHTEN
de inzet voor gerechtigheid, vrede en
heelheid van de schepping aan het geloof
in de liefdevolle en barmhartige God, die
zich in Jezus Christus heeft geopenbaard
en die om de hele schepping bekommerd
is. Op Willibrordzondag willen we
stilstaan bij de vraag wat de liefde van
Christus betekent in ons denken over
God, in ons persoonlijk leven, in de
gemeenschap, in de relatie tussen kerken
en in de wereld.

Willibrordzondag 6 november
2022 – De liefde van Christus
beweegt tot eenheid en
verzoening
Begin september vindt in het Duitse
Karlsruhe de elfde algemene vergadering
van de Wereldraad van Kerken plaats.
Deze bijeenkomst is het forum waar
christenen uit alle hoeken van de wereld
elkaar ontmoeten om met elkaar te
spreken over de vragen en noden van
onze tijd. De Rooms-katholieke Kerk is
geen lid van de Wereldraad, maar werkt
op belangrijke terreinen wel nauw met de
Wereldraad samen: bij de voorbereiding
van de Gebedsweek voor de Eenheid
in januari, in het werk voor de eenheid
van de Kerk in de Commissie Geloof en
Kerkorde, in de inzet voor gerechtig en
vrede in onze wereld. In Karlsruhe zal
een delegatie van de Pauselijke Raad
voor de Eenheid aanwezig zijn. Het
thema van Willibrordzondag sluit dit
jaar aan bij het centrale motto van de
bijeenkomst in Karlsruhe: 'De liefde van
Christus beweegt de wereld tot eenheid
en verzoening'. Ten overstaan van de
crises waar de wereld momenteel mee
geconfronteerd wordt (klimaat, migratie,
oorlog, armoede), doet het ertoe hoe
religies, kerken, christenen zich opstellen.
In de oecumenische beweging ontspringt

De bisschoppelijke collecte die op
Willibrordzondag in de parochies
wordt gehouden is bestemd voor het
werk van de Katholieke Vereniging
voor Oecumene. Op de website www.
oecumene.nl vindt u vanaf 1 september
preekschets en voorbede. Alle parochies
ontvangen rond 15 september de poster
voor Willibrordzondag. Ook het nieuwe
nummer van het communicatieblad
Overeen besteedt uitgebreid aandacht
aan dit thema.
Aftrap Together We campagne
Op 18 juni werd in het bisdom
Rotterdam een impulsdag gehouden
voor de campagne ‘Together We’. Dit
is een driejarige campagne van Caritas
Internationalis die eind 2021 van start
ging. Met de campagne wil Caritas
Internationalis de boodschappen uit
de encyclieken Laudato Sí en Fratelli
Tutti meer voor het voetlicht brengen.
Het Nederlandse Officium Caritates,
het diaconale overlegorgaan van de
bisdommen gaat aan de slag met deze
campagne. Het zet de aandacht voor
duurzaamheid, klimaat en milieu en
de eigen diaconale activiteiten op het
gebied van armoedebestrijding en
solidariteit geïntegreerd op de agenda.
Het raakt inhoudelijk zowel het werk van
diaconale vrijwilligers en PCI-en (diaconie
dichtbij) als van MOV-groepen (diaconie
ver weg).
Op de website van het bisdom Rotterdam
is het verslag terug te lezen van deze
eerste impulsdag met inleidingen
van Jozef Wissink en Bob van Dillen,

coördinator van de campagne bij Cordaid.
In een aantal andere bisdommen staan
ook startdagen gepland
• zaterdag 17 september 9.30 tot
14.00 uur: Onze Lieve vrouw ter
Nood, Heiloo. Info en aanmelden:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
• 11 november: diocesane dag voor
de Armen, bisdom Den Bosch. Deze
zal mede in het teken staan van de
campagne Together We.
Meer informatie volgt op de website
van het bisdom.
Regionale startdagen Vastenactie
Evenals andere jaren houdt Vastenactie
ook dit jaar weer regionale startdagen.
De Vastenactie staat komend jaar in
het teken van migratie. Er is aandacht
voor arbeidsmigranten die vaak onder
slechte omstandigheden moeten
werken en berooid terugkomen. De
startdagen zijn:
• Zaterdag 5 november: bisdom
Roermond
• Zaterdag 5 november: bisdommen
Den Bosch en Breda
• Zaterdag 12 november: bisdommen
Rotterdam en Haarlem/Amsterdam
• Zaterdag 19 november: bisdom
Groningen/Leeuwarden
Meer informatie www.vastenactie.nl
Materiaal voor de Periode van de
Schepping beschikbaar
Tussen 1 september en 4 oktober is het
de Periode van de Schepping. De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft elk jaar een
liturgisch katern uit dat kerken handvatten biedt om in deze periode aandacht te
besteden aan de zorg voor de schepping.
De Laudato Si’ Alliantie Nederland (LSAN)
heeft gezorgd voor een Nederlandse
editie. Deze kan worden gedownload via
www.laudato-si.nl. De LSAN vraagt aan parochies die activiteiten organiseren tijdens
de Scheppingsperiode om dit te laten weten
als voorbeeld voor anderen. Geef je activiteiten door via:info@laudato-si.nl.
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Kinderen bij Younib

Missio Wereldmissiemaand 2022

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’
Met dit citaat uit Handelingen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen
om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus in zijn jaarlijkse boodschap voor Missiezondag. Missio brengt in de
Wereldmissiemaand de geloofsgemeenschap van Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, voor het voetlicht.

en
‘Jullie zulul igen
mijn get
zijn’
Handelingen

1,8

WERELD
MISSIE
MAAND

oktober 2022

Geef voor
Kibera
mmer
Rekeningnu 0 0015 66
B 000
NL65 ING

missio.nl

De grootste sloppenwijk van Nairobi heet
Kibera, Kiswahili voor jungle. Op slechts zes
procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo’n zestig procent van de
stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen
vanuit het omliggende gebied de stad binnen
in de hoop op werk en een betere toekomst.
Naar schatting een half miljoen mensen
woont hier dicht opeen gepakt. Slechts
een vijfde deel van de huizen heeft stroom;
drinkwater moet bij waterstations gehaald
worden. Hygiëne is een groot probleem. De
ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn
echter slechts één kant van medaille. Er is
nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar
helpen waar het nodig is.
“Kibera is mijn thuis”
Dat zijn de woorden van Linet Mboya, een
alleenstaande moeder van drie kinderen.
Naast de zorg voor haar eigen kinderen heeft
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Linet ook de zorg op zich genomen van zes
straatkinderen. Dat begon ooit met een
dertienjarige jongen die haar naar huis volgde
en niet meer weg wilde gaan. Linet leeft van
losse baantjes, zoals poetsvrouw, wasvrouw,
receptioniste. Elke dag ziet ze kinderen aan
de rand van de straat. Velen zijn blootsvoets
en hebben al dagen niet gegeten. Linet: “Ik
vraag me altijd af wat er van de kinderen
terecht zou komen, als ik hen met het weinige
dat ik heb, niet kan helpen.”
Vriendschappen
Een andere bewoonster van Kibera is zuster
Mary Wambui, die wanneer ze maar tijd
heeft de mensen in haar wijk bezoekt. Ze
noemt het “befriending people”, vriendschappen sluiten. Zuster Mary heeft inmiddels een groot netwerk opgebouwd van
mensen en organisaties met wie ze samen
werkt.

•

•

Zuster Mary en Linet

Zoals met pastoor Firmin Koffi die de gemeenschap van de Yarumal-missionarissen
leidt en ook in Kibera woont. Er zijn meerdere kleine christelijke gemeenschappen in
de wijk waar mensen samen komen om te
bidden en elkaar met praktische zaken te helpen. Zuster Mary heeft tevens microkredietgroepen opgericht waardoor vrouwen een
klein zelfstandig inkomen kunnen verwerven.
Film, muziek, dans
“Zonder Younib was ik allang lid van een
bende geworden”, aldus de 22-jarige Joseph
Mwangi. Hij woont vlakbij de grootste
afvalstortplaats van Nairobi. Criminele
bendes maken er de dienst uit. Overdag
verzamelt Joseph afval om geld te verdienen.
Hij studeert film, want het is zijn droom om
films te maken. Bij Younib (Youth Network
for Interreligious Brotherhood) kan hij zijn
creativiteit kwijt en experimenteren met film
en samen met anderen aan filmprojecten
werken. Younib is een jeugdbeweging
die in 2012 is opgericht door pater Serge
Patrick. Pater Patrick is opgeleid als danser
en voordat hij priester werd werkte hij als
choreograaf. Hij biedt zang, sport en dans
aan. Zo’n 120 jongvolwassenen en circa 2000
scholieren doen mee. Met Younib gaat pater
Patrick ook naar scholen en opvanghuizen
voor straatkinderen.

Deze congregatie, die in 1927 gesticht
werd in Colombia, heeft als missie de
evangelisering van de armen, met name
in de meest afgelegen gebieden van de
wereld. In Kibera staat de gemeenschap
onder leiding van pastoor Firmin Koffi. Ook
het studiehuis van de missionarissen staat
in Kibera. Daar studeren seminaristen uit
verschillende Afrikaanse landen en leren aan
den lijve wat het betekent om te leven in de
slum.
In Kibera zijn meerdere pastorale en
sociale initiatieven gestart, zoals een
microkredietgroep door zuster Mary
Wambui van de congregatie van de ‘Little
Sisters of Jesus’. Ook zij en haar medezusters
wonen en leven in Kibera.
Materialen
Met behulp van de campagnematerialen
kunt u in uw parochie, school of
instelling aandacht besteden aan de
Wereldmissiemaand.

• Poster: de poster heeft een handig
formaat om op te hangen in
kerkgebouw en/of parochiecentrum.
• Spaarzakje voor de kinderen: te

•

•

•

gebruiken in de groep op
school en in de viering van de
Wereldmissiedag van de kinderen.
Missio Kinderkrant : een speels
en kleurrijk geheel met informatie
over het leven van kinderen in
Kibera.
Informatiefolder: een handzame
folder met de belangrijkste
informatie over Kibera kort
bij elkaar gezet. Om in het
parochieblad of misboekje op
Missiezondag (23 oktober) in
te steken of uit te delen aan
kerkgangers.
Liturgiesuggesties: voor zowel
de Wereldmissiedag van de
kinderen (1 en 2 oktober) als
voor Missiezondag (23 oktober)
zijn suggesties voor de liturgie
verzameld.
Tijdschrift Kerk Wereldwijd: het
september/oktober nummer van
het tijdschrift Kerk Wereldwijd
staat voor een groot deel in het
teken van de Wereldmissiemaand
en Kibera.
Bladwijzer met gebed

Voor het bestellen en downloaden
van de gratis materialen en voor
meer informatie kunt u kijken op
www.missio.nl. Of bellen 070 - 304
74 44.
Samen met u hopen wij de
Wereldmissiemaand tot een succes te
maken en zo onze solidariteit te tonen
met de parochies in Afrika en Azië.
Marianne Baijens
Missio Pauselijke Missiewerken

Pastoraal werk in de sloppenwijk
Missio steunt het pastorale werk in Kibera,
zoals dat van de Yarumal-missionarissen.

Zuster Mary met een van de vrouwen die met een microkrediet tassen maakt
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In de campagne voor de Wereldmissiemaand
laat Missio zien hoe mensen als Linet Mboya
zich inzetten voor anderen. Door hun manier
van leven zijn zij getuigen van Christus.
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STEM UIT HET ZUIDEN

Foto: pixabay

Wie heeft niet af en toe een steuntje in de rug nodig of iemand die je verder helpt wanneer het even niet meezit?

Twintig jaar geleden kreeg ik een baan op
een school in de een van de voorsteden
van Buenos Aires. Ik was ‘de nieuweling’
binnen een structuur waarin veel zaken al
op een bepaalde manier vastlagen. Ik was
aangenomen om de bijbelse vorming van
mijn collega’s te coördineren. En zoiets
vergt juist beweging en verandering.
Ik heb meer dan een jaar besteed aan
het leren kennen van wat mijn collega’s
deden, hoe zij het deden, waar zij
tegenaan liepen, wat hun vragen waren,
welke resultaten zij hadden behaald. In
die tijd hebben we niets veranderd.
Beetje bij beetje verkenden wij samen het
‘oude huis’ dat de Bijbel is en lichtten dat
bij met de realiteit van onze eigen levens.
Er was geen haast. We konden stoppen
of verder gaan, lachen of huilen, vragen
stellen...

De Argentijnse Alejandra Magliano woont met
man en dochter in een volkswijk bij Buenos
Aires. Ze studeerde Bijbelwetenschappen en
werkt als onderwijzeres. Voor de Missionaire
Agenda schrijft zij columns vanuit haar eigen
dagelijkse leven en werk.
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Het was een manier om elkaar te
ontmoeten, naar elkaar te luisteren en
hardop te denken. Er waren Bijbelse
verhalen die treffend verwoordden
wat we zelf meemaakten. Week na
week groeide zo ieders betrokkenheid
en waardering. Wij leerden op elkaar
te wachten en niet om dingen heen te

draaien. Zo weten we steeds beter te
vermijden dat iemand van ons op eigen
houtje dingen doet die eigenlijk een
gemeenschappelijk overleg vragen.
We hebben veel over onszelf geleerd
dankzij dit teamwerk. Ons werk heeft
een fundament gekregen, waardoor het
steeds weer wordt verrijkt. Net zoals veel
mensen waarover de Bijbel verhaalt, zijn
ook wij in beweging gezet en veranderd
doordat wij samen aan de slag zijn gegaan
met respect en waardering voor ieders
inbreng en levenservaring.
Wanneer de tijd komt om te oogsten, om
nieuw leven voort te brengen, doen we
dat in het besef dat er een proces aan is
vooraf gegaan en dat hiertoe geleid heeft.
De tijd die wij besteden aan teambuilding,
aan het werken aan onderlinge
verbondenheid, zal zeker een wereld
doen ontstaan waarin niemand
achterblijft, waarin iedereen elkaar helpt
en ‘draagt’. Een wereld waarin de ware
schat wordt gevonden door anderen een
steuntje in de rug te geven of iemand
verder te helpen wanneer het even niet
meezit.

&

Vieren
doen
Samen staan we veel sterker
LITURGISCHE SUGGESTIES

God schiep de aarde en wat is die aarde in al zijn diversiteit prachtig! Toch wordt al die pracht bedreigd doordat vele mensen te onachtzaam
of onzorgvuldig met de aarde – en ook met elkaar – omgaan. Minstens zo veel mensen willen wel in actie komen om beter voor het
milieu en de mens te zorgen. Toch vinden ze dat moeilijk, want de problemen groeien hen boven het hoofd. Armoede, overbevolking,
klimaatverandering, stikstofcrisis, een wereldwijde pandemie … Hoe kun je daar nou wat aan doen? In al zijn eenvoud luidt het antwoord:
door de krachten te bundelen. Samen sta je veel sterker en bereik je veel meer. Onder het motto ‘Together we can’ startte Caritas
Internationalis eind 2021 een wereldwijde driejarige campagne. De campagne roept iedereen op om beter te zorgen voor onze naaste
omgeving, zowel mens als natuur, in de wetenschap dat alles wat op het ene deel van de wereld gebeurt altijd effect heeft op de rest
van de wereld. We zijn onlosmakelijk verbonden met andere mensen overal ter wereld én met de aarde waarop wij leven. We voelen de
verantwoordelijkheid om te zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor de generaties na ons. Vanuit ons geloof voelen we dat we schatplichtig
zijn aan onze Schepper om samen te werken aan een leefbare, gelijkwaardige wereld.

Suggesties voor lezingen
•

•

•
•

Genesis 9, 12-13: het bekende verhaal van de ark van Noach en
de belofte om nooit meer alles te verwoesten maakt ons bewust
dat wij met respect met de aarde en elkaar om moeten gaan.
Deuteronomium 28,1-6: deze bijbeltekst herinnert ons aan
de belofte van Mozes dat het goed zal gaan met de mensen
die God gehoorzamen.
Romeinen 5,1-15: Deze bijbeltekst laat ons zien dat moeilijke
tijden juist een verrijking voor ons geloof kunnen zijn.
Marcus 10,17-22: deze tekst waarin een rijke man aan Jezus
vraagt hoe hij het eeuwige leven kan krijgen, maakt duidelijk
dat geven (en delen) een grotere rijkdom is dan nemen.

Suggesties voor liederen
Het groene kerklied
De aarde is vol kleur begonnen;
er bloeide veel, in harmonie.
Men leefde heel lang onbezonnen;
maar toch verdween nooit die magie.
Tekst en muziek: © Janos Schellevis
Het hele lied is te downloaden via toolkit.groenekerken.nl/deschepping-vieren/liederen. Het lied staat onder ‘Overige liederen’.

‘Dit zegt de Heer: Handhaaf recht en gerechtigheid,
red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker,
buit vreemdelingen,
weduwen en wezen niet uit,
pleeg geen geweld tegen hen,
vergiet in deze stad geen
onschuldig bloed.’
Jeremia 22,3

Tranen voor de schepping
U bent schepper van de aarde,
Het water en de lucht.
Maar ze raken in verval;
Ja, de mens maakt zoveel stuk.
U huilt om heel Uw schepping,
en wij huilen met U mee;
Heer, ontferm U over ons.
Lied van Micha Nederland, Tekst: Johan de Jong, muziek: Reisgenoten
Het hele lied is te vinden op www.michanederland.nl/
lied-tranen-voor-de-scheppig-2019. Daar is ook de tekst en de
bladmuziek te downloaden.
Andere suggesties
•
•
•
•

Stil maar, wacht maar (liedboek Gele zangbundel, 142)
Zolang er mensen zijn op aarde (Het Nieuwe Liedboek, 981)
Om de mensen en de dieren (Het Nieuwe Liedboek, 299)
Zoek de wegen van de wijsheid(Het Nieuwe Liedboek, 848)
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Suggesties voor gebeden
Klimaatgebed
God, U laat nooit los wat Uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.
Zoveel schepselen roeren zich weer.
Grutto’s keren terug in onze weilanden.
Hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al Uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping Uw naam groot.
Heer, U laat nooit los wat Uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping
vol schoonheid en diversiteit.
Maar wij hebben haar respectloos behandeld.
We hebben uitgebuit, vervuild, kapotgemaakt.
Het klimaat verandert, dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van andere mensen.
Vader, U laat nooit los wat Uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: U laat nooit los wat Uw hand begon.
God, U laat nooit los wat Uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,
waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.
Geef ons een hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.
Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel Uw schepping weer tot bloei mag komen,
en U groot mag maken.
Amen.
Vredeswens
God schiep de aarde en zag dat het goed was.
Laten we met diezelfde blik naar de wereld om ons heen kijken
in het besef dat we in vrede met onze medemens en
omgeving moeten leven
om de wereld – en alle mensen die er wonen –
tot bloei te brengen.
Laten we de vrede in ons hart delen
met iedereen die op ons pad komt.
Zo is de vrede van de Heer met ons allen.
Amen.

Foto achtergrond: Simon Berger, unsplash

pagina 8

Voorbede
Goede God,
In Uw schepping heeft alles zijn eigen plek en betekenis.
Laten we als mensen onze eigen bescheiden plek innemen
en in harmonie met elkaar en de natuur samenleven,
in de wetenschap dat wij deze wereld in bruikleen hebben van
onze kinderen.
Geef ons de kracht om afstand te doen van ons leven in overvloed
en help ons in te zien hoe wij in ons doen en laten de wereld
kunnen verbeteren.
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie.
Goede God,
Onze aarde is een prachtige plek die U geschapen heeft voor
alles wat leeft.
Laten we met respect zorgen voor al het leven op en in de aarde
en niet langer de bronnen van ons bestaan – en onszelf – uitputten,
maar zoeken naar manieren om de aarde te voeden en tot
bloei te brengen.
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie.
Goede God,
Elke waterdruppel verkoelt,
verfrist en voedt alles wat leeft op onze aarde.
Laten we dat voor ogen houden als we moedeloos worden
van onze inzet
om in vrede met elkaar en de natuur te leven.
Geef ons dan het inzicht dat alle druppels samen een oceaan
van goedheid vormen
en zo de wereld kunnen veranderen.
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie.
Goede God,
Uw woorden branden als een vuur in onze harten en geven
onze levens warmte en kracht.
Laten we met datzelfde vuur de boodschap uitdragen
dat we samen kunnen werken aan een vredige en
rechtvaardige wereld
waarin alle mensen gelijk zijn en met respect voor alles wat
leeft samenleven.
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie.
Goede God,
Alles wat ademt heeft lucht en ruimte nodig.
Laten we in navolging van Jezus Christus, Uw Zoon,
mensen de ruimte geven om zichzelf te zijn
en ruimte maken in ons hart voor alles en iedereen die onze
steun of troost nodig heeft.
Dat we vanuit die eindeloze liefde voor de ander
daadwerkelijk mogen zorgen voor de ander
en de wereld om ons heen..
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie.

Korte overweging met opdracht
Activiteit voor bezinningsbijeenkomst
Wij leiden een leven in overvloed: meer dan genoeg te
eten en te drinken en vaak ook meer dan genoeg (of veel te
veel) spullen. Hebben we al die spullen eigenlijk wel nodig.
Maakt bezit ons gelukkiger of is het ook een bron van
zorgen? Maak kaartjes met onderstaande vragen en leg die
voor aan de deelnemers van de bijeenkomst. Stimuleer de
uitwisseling van ervaringen en de discussie.

•
•
•
•
•
•
•

Maakt geld jou gelukkig?
Maakt geld je ook wel eens ongelukkig?
Waar zoek en vind je rust als je hoofd vol zit?
Heb je wel eens een miskoop gedaan?
Let jij in de winkel op de herkomst van eten of kleding?
Heb jij spullen die je best weg zouden kunnen?
Repareer je dingen of vervang je ze liever?

Stel als laatste de vraag: Hoe draag jij bij aan een ‘groenere
wereld’? Schrijf de antwoorden op en deel ze ter inspiratie in
bijvoorbeeld de MOV-werkgroep of het parochieblad.

Suggesties om samen te doen
Actie voor missiezondag
Op zondag 23 oktober 2022 is het Missiezondag.
Missio vraagt extra aandacht voor de mensen die in de
sloppenwijk Kibera in Nairobi (Kenia) wonen. Organiseer
een ‘garage sale’ door parochianen op te roepen goede
maar overbodige spullen in te leveren. Verkoop deze
spullen tijdens de garage sale en schenk de opbrengst
aan de missie, bijvoorbeeld aan Missio.
Linet met kinderen in Kibera, zie ook pagina 4-5 voor haar verhaal.
Foto: H. Schwartzbach

Organiseer een stiltewandeling
We zijn als mensen geneigd om veel te praten en te
beredeneren. Maar juist door te zwijgen hoor en zie je
heel andere dingen en word je je bewust van je eigen
nietigheid en je plaats in de wereld. Organiseer een
stiltewandeling in de natuur in de buurt. Kies daarvoor
een bestaande wandelroute die niet te lang en lastig is.
Begin de wandeling met dit gebed:
‘God, vader en moeder van al wat bestaat, U heeft ons
naar Uw beeld geschapen en ons een plaats gegeven te
midden van al die andere broeders en zusters. Wij vragen
U dat we ons steeds verder openen voor de rijkdom van
Uw schepping en haar naar vermogen tot haar recht
laten komen als uitdrukking van Uw liefde. Door Christus
onze Heer.’ (www.francisc35.org)
Wandel daarna in stilte maar verbondenheid met elkaar.
Eindig de wandeling met dit gebed:
God, Schepper van al wat leeft,
Geest en Adem die ons doet leven,
zegen ons overvloedig
met wijsheid, zorgzaamheid en met gerechtigheid.
Zegen ons daartoe in de naam van
(+) de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Samenstelling en tekst: Hubertine van den Biggelaar

Thierry Lemaitre, unsplash
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Onverschilligheid
voor de armen

“Als het om de armen gaat, is praten niet belangrijk; waar het om gaat is de mouwen opstropen en ons geloof in
praktijk brengen door een directe betrokkenheid, een die niet kan worden gedelegeerd. Soms kan er echter een
soort laksheid insluipen die kan leiden tot inconsistent gedrag en onverschilligheid ten opzichte van de armen.”
Paus Franciscus, uit de Boodschap voor de zesde Werelddag voor de armen op 13 november 2022.
De hele boodschap (Engels) is te lezen op vatican.va. Of via de digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda
zie www.missionaire-agenda.nl.
Foto: pixabay

pagina 10

pagina 11

missionaire agenda

2022-3

Ieder kind
een goede
start
De ontwikkeling van kinderen in
hun eerste levensjaren bepaalt hun
kans op een goede toekomst en
ontsnapping uit de extreme armoede.
Ieder kind heeft recht op een goede
start in het leven, maar de kansen
hierop zijn nogal ongelijk verdeeld
in de wereld. Adventsactie wil
bijdragen aan het verminderen van
deze ongelijkheid en steunt in 2022
vier verschillende projecten rond het
thema ‘kinderen en gezondheid’.
Volgens het Verdrag van de Rechten
van het Kind uit 1989 hebben
alle kinderen het recht in leven te
blijven en zich zo goed mogelijk te
ontwikkelen. Met name hun eerste
vijf levensjaren zijn essentieel
voor hun lichamelijke, emotionele,
verstandelijke en mentale
ontwikkeling. Een achterstand die een
kind in deze periode oploopt, kan het
later niet of nauwelijks meer inhalen.
Kinderen die een gezonde start in
het leven maken, krijgen de kans hun
talenten ten volle te ontwikkelen. Zij
kunnen opgroeien tot zelfstandige,
actieve volwassenen en bijdragen
aan de ontwikkeling van hun (lokale)
gemeenschap.
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Ondervoeding leidt tot
ontwikkelingsachterstand
Ondervoeding vormt een ernstige
bedreiging voor de vroege ontwikkeling
en veroorzaakt bijna de helft van alle
sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar.
Wereldwijd lijden zo’n 250 miljoen
kinderen aan ondervoeding. Als
gevolg daarvan hadden in 2020 149,2
miljoen kinderen onder de vijf jaar –
22 procent – een groeiachterstand.
Dat blijkt uit recente cijfers van de
Wereldgezondheidsorganisatie.
Ook hadden 45,4 miljoen kinderen
ondergewicht, waarvan 13,6 miljoen zelfs
ernstig ondergewicht. Ondervoeding
maakt kinderen extra vatbaar voor
infectieziekten, zoals longontsteking,

diarree en malaria. Ook kunnen zij zich
lichamelijk, verstandelijk, emotioneel
en sociaal niet normaal ontwikkelen,
waardoor ze later op school moeilijk(er)
meekomen en vaker uitvallen. Hun
mogelijke talenten komen dan niet of
slechts beperkt tot ontwikkeling.
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De
sterfte van kinderen tot vijf jaar daalde
van 12,6 miljoen in 1990 tot vijf miljoen
in 2020. Het aantal jonge kinderen met
een groeiachterstand nam tussen 2000 en
2020 af met 27 procent. Maar nog altijd
overlijdt één op de 27 kinderen onder de
vijf jaar, meestal aan een infectieziekte.
De helft van hen overleeft het eerste
levensjaar niet. Pasgeborenen overlijden

vaak door complicaties tijdens of na de
geboorte. De risico’s zijn ongelijk verdeeld,
zo liggen de sterftecijfers in Afrika bijna
tien keer zo hoog als in Europa. Ondanks
de bereikte resultaten zijn de bedreigingen
voor jonge kinderen in bepaalde delen van
de wereld nog altijd onacceptabel groot.
Mede daarom hebben de Verenigde Naties
(VN) zich ten doel gesteld voor 2030 een
einde te maken aan de extreme armoede
en ongelijkheid in de wereld.
Wat doet Adventsactie?
Adventsactie ondersteunt deze
ontwikkelingsdoelen van harte en gunt
alle kinderen een goede start in het leven.
In 2022 steunt Adventsactie daarom vier
projecten die elk op hun eigen manier
bijdragen aan een betere toekomst voor
jonge kinderen.
El Salvador:
stimuleren van vroege ontwikkeling
In de plattelandsregio Guarjila is
hard gewerkt aan het verbeteren
van de lichamelijke gezondheid van
baby’s en jonge kinderen, maar voor
hun verstandelijke, emotionele en
sociale ontwikkeling is nauwelijks
aandacht. Kennis hierover ontbreekt.
Dit project biedt medewerkers van
de lokale gezondheidskliniek een
training op het gebied van vroege
ontwikkeling. Vervolgens leren zij
ouders hoe ze hun jonge kinderen
kunnen stimuleren. Kinderen met een
ontwikkelingsachterstand krijgen speciale
therapie.

 Sierra Leone:
verminderen van onnodige kindersterfte
Grote delen van de bevolking hebben te
kampen met honger en ondervoeding.
Het project is gericht op het verminderen
van onnodige kindersterfte door
ondervoeding en infectieziekten. Ouders
uit vijftien dorpen krijgen voorlichting
over gezonde voeding en hygiënische
leefgewoonten. Ook ontvangen ze zaden
voor voedingsrijke planten. Ondervoede
kinderen krijgen versterkende
voedingsmiddelen en gezondheidswerkers
leren hoe ze vroegtijdig infectieziekten
kunnen signaleren en behandelen.
 DR Congo:
opvang en begeleiding van straatkinderen
De langdurige burgeroorlog veroorzaakte
een massale trek van het platteland naar
de hoofdstad Kinshasa. Families raakten
ontworteld en ruim 30.000 kinderen
leven op straat. De medewerkers van
dit project halen kinderen van straat,
bieden ze een veilige plek, kleding, eten,
gezondheidszorg en onderwijs.

De kinderen krijgen psychische hulp
om hun traumatische ervaringen te
verwerken. Daarna worden ze zoveel
mogelijk herenigd met hun familie,
die ook begeleiding krijgt.
Somalië:
betere toegang tot basiszorg
Ook dit land lijdt onder de
gevolgen van een burgeroorlog. De
gezondheidszorg heeft gebrek aan alles.
In het Garbaharey districtsziekenhuis
is de stroomvoorziening zo
onbetrouwbaar, dat bijvoorbeeld
beademingsapparatuur vaak
uitvalt. Dankzij dit project kunnen
zonnepanelen worden geplaatst.
Ook krijgt het ziekenhuis medische
apparatuur, een bloedbank en
chemicaliën om diagnostische tests
uit te voeren, bijvoorbeeld om
infectieziekten bij kinderen vast te
stellen.
Meer weten of campagnematerialen
bestellen? Kijk op www.adventsactie.nl
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Kerkenband Vlaardingen – La Granja:

al dertig jaar een begrip
De kerkenband tussen de parochiegemeenschap van Vlaardingen en de parochie
van La Granja op de Filippijnen bestaat dit jaar dertig jaar. Aanleiding om in
gesprek te gaan met vier betrokkenen: Kees Clement, Han Raeijmaekers, Pieter
Wapenaar en Rob van Herwaarden.

Kees Clement tijdens een bezoek aan La Granja

De wortels van de kerkenband reiken terug
tot in het begin van de jaren tachtig. In die
tijd waren de gemeentelijke initiatieven rond
ontwikkelingssamenwerking heel populair.
In Vlaardingen was in 1981 de stichting VLOS
(Vlaardingen voor Ontwikkelingssamenwerking) opgericht, waarin tal van politieke
partijen, maatschappelijke en kerkelijke
organisaties samenwerkten. Zo ook de MOVgroep. VLOS ging in 1985 een stedenband
met Bacolod aan, de hoofdstad van het Filippijnse eiland Negros. In de beginjaren zijn
diverse delegaties heen en weer gereisd.
Drie keer kwamen theatergroepen uit de
Filippijnen hier optreden. Een groot succes,
zo kort na de val van de dictator Marcos. Het
buitengewoon kritische theater ging er bij de
toeschouwers in als zoete koek.
Pater Terence
Op uitnodiging van de MOV-groep kwam
pater Terence Nueva van de parochie St
Vincent Ferrer in La Granja in de Veertigdagentijd van 1989 naar Vlaardingen. La Granja
is een verzameling dorpjes te midden van
de suikerrietplantages op Negros, niet ver
van Bacolod. De Vastenactie was dat jaar
bestemd voor arme vissers op Negros, die

Anne Kuipers, directeur van circusschool Hannes
en co bezocht La Granja met Kees Clement in
2013 en 2019 en organiseerde met de kinderen
van de school een circusvoorstelling

pagina 14

hun boten hadden verloren door een zware
tyfoon. Hij wist velen te inspireren door zijn
optimisme en hij moet ook zelf geraakt zijn.
Thuisgekomen begon hij met een kleuterklas
om de kleine kinderen van de arme boerenbevolking onderwijs te bieden. Aan de toen
vier Vlaardingse parochies verzocht hij een
kerkenband aan te gaan om hem hierbij te
steunen.
Han Raeijmaekers, nog steeds een van de
trekkers van de MOV-groep, was in die tijd
godsdienstleraar op een van de middelbare
scholen. In 1995 ging hij met een groepje
leerlingen, collega’s en een MOV-lid naar La
Granja. Boordevol verhalen kwamen zij terug. Dat heeft het draagvlak voor de kerkenband zeker versterkt.
Bij het tienjarig bestaan zijn twee mensen
vandaar hier op bezoek geweest, Irene
Rodrigues en Jinky Soletario. Beiden waren
betrokken bij de schooltjes. Irene, een heel
wijze vrouw, inmiddels 84, was jarenlang de
contactpersoon voor de ondersteuning van
de kleuterklasjes. Want in de loop der jaren
is het aantal klassen gegroeid van één naar
veertien.

Stabilisatie
De periode tussen 2002 en 2010 stond in
het teken van stabilisatie: geen bezoekers
meer vanuit de Filippijnen, omgekeerd nog
wel af en toe vanuit Vlaardingen naar La
Granja, uiteraard op eigen kosten.
De lange echte brieven, die eens in de twee
tot drie maanden kwamen, zijn nu kortere
e-mails. Het nieuws wordt verspreid in de
kerken. In de afgelopen jaren is het land
twee keer getroffen door een tyfoon. Dan
start men acuut een hulpactie. Zo ook bij de
uitbraak van de coronapandemie in 2020.
De kinderen konden van de ene op de andere dag niet meer naar school. Er zijn toen
allerlei werkbladen ontwikkeld, zodat zij
thuis toch nog wat konden leren. Vlaardingen heeft geld ingezameld voor het papier,
een goede printer en computer.
Invulling kerkenband
De kerkenband leeft in Vlaardingen. Een
keer in de vijf á zes weken staat er een
mandje achter in de kerken voor La Granja.
Jaarlijks is er een speciale kerkenbandzondag, waarbij de leden hier iets over vertellen en de lezingen, gebeden en overweging
zijn aangepast. Geregeld is er nieuws via het
parochieblad. Met Kerst maken leerlingen
van de katholieke basisscholen in Vlaardingen tekeningen en brieven voor de kinderen
in La Granja. Jarenlang gaf men vanuit de
opbrengst van acties € 4.000 ter ondersteuning van de schooltjes. Dat bedrag is
recent verlaagd tot € 3.000 euro, omdat
de geloofsgemeenschappen steeds kleiner
worden. Wel daalt de motivatie bij de werkgroep. De communicatie vanuit de Filippijnen wordt minder en minder. En financieel
wordt La Granja steeds minder afhankelijk
van Vlaardingen. Pater Terence Nueva is
vijftien jaar geleden vertrokken naar een
rijke parochie in Australië, die sindsdien ook
regelmatig geld overmaakt.
Vruchten kerkenband
Aanvankelijk was de kerkenband vooral een
katholieke aangelegenheid. De Filipijnen
is een katholiek land en het verzoek was
gericht aan de Vlaardingse parochies. Vanaf
2005 is doet de PKN actief mee.
In Vlaardingen bestaat een lange traditie
van samenwerking tussen de grote kerken
op het gebied van ontwikkelingssamenwer-

School in La Granja

king. Van daaruit groeide de samenwerking
op andere gebieden. “Voor de katholieke
kerk is het nu heel vanzelfsprekend, dat het
diaconale werk van het protestantse diaconaal centrum De Windwijzer aandacht binnen de parochie krijgt,” aldus Han Raeijmaekers. Er waren drie momenten in het jaar,
waarop MOV en ZWO elkaar tegenkwamen:
Vredesweek (Pax), adventtijd (Solidaridad)
en veertigdagentijd. Al enige decennia hebben de kerken de gewoonte om dan het ene
jaar samen een project van Vastenactie te
steunen en het andere jaar van KerkinActie,
in goed overleg met de landelijke organisaties. Dit heeft er toe geleid, dat MOV en
ZWO rond 2015 zijn samengegaan in een
gezamenlijke werkgroep MOV-ZWO. “Wat
we hebben verteld in het kader van de
kerkenband, is vormend geweest voor de
mensen,” aldus Kees Clement. “Ze zijn bij de
les gebleven. Het voordeel van een kerkenband is, dat die door de jaren heen constant
aanwezig is. Je kan voortbouwen op eerdere
activiteiten en berichten. We zijn in staat
elke keer weer iets nieuws te brengen.”
Het geheim van Vlaardingen
De kerken in Vlaardingen werken nauw samen op diaconaal vlak. Wat is hun geheim?
Aarzelend zoeken de leden naar een antwoord. “In Vlaardingen kent iedereen iedereen,” begint Kees Clement. Het is een
middelgrote stad, die snel gegroeid is in de
wederopbouwfase. In de jaren zestig was
er een lokale actie voor een waterproject
op Kythera, een Grieks eiland. Die actie
heeft veel mensen bij elkaar gebracht. Allerlei organisaties en kerken vinden elkaar

in de stichtingen VLOS (Vlaardingen
voor Ontwikkelingssamenwerking) en
VVEH (Vele Vlaardingers Eén Huis). Han
Raeijmaekers voegt daaraan toe, dat
veertig jaar geleden in de verschillende
Vlaardingse kerken een aantal oecumenisch ingestelde voorgangers actief
was. Mede dankzij hen is er een missionair-diaconaal consulent aangesteld en
is De Windwijzer gestart. Dat is nu een
broedplaats voor gezamenlijke diaconale initiatieven, ook voor de katholieke
parochie. In de laatste jaren groeit de
betrokkenheid van de kleinere protestantse kerken. Tegenwoordig treffen
alle diaconieën elkaar drie keer per jaar
en worden ook concrete acties in gang
gezet, b.v. rond de vluchtelingenboot,
energiearmoede en de opvang van
Oekraïense vluchtelingen. Maar ook de
samenwerking met maatschappelijke
organisaties is voorbeeldig. De vorming
van de Vredesambassade Vlaardingen
heeft heel andere partners in het vizier
gebracht. Vijftien maatschappelijke
partners ontwikkelen een programma
voor de vredesweek 2022.
Tot slot: “Terwijl we plaatselijk steeds
breder gaan samenwerken en dat van
harte doen, moeten we juist bij de landelijke organisaties Pax en Solidaridad
laten horen, dat wij er als kerken ook
nog zijn. Zij lijken hun kerkelijke oorsprong helemaal te vergeten. Die verontrusting hebben we in gesprekken
met Solidaridad en Pax laten weten.”
Jan Maasen
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Missionaris Toon te Dorsthorst o.m.i.
(Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria)

“Het was liefde op het eerste gezicht”
“Ik kom graag op verlof in Nederland,” vertelt pater Toon te Dorsthorst. “Hier op de boerderij vind ik het fantastisch.”
Dat vertelt hij op het erf bij zijn tweelingbroer Jan, die de ouderlijke boerderij in de Achterhoek heeft overgenomen
en nu een eindje verderop staat te hooien. “Maar ik kom altijd tijd te kort,” verzucht pater Toon. Voor missionarissen
heeft Week Nederlandse Missionaris een vakantietoelage als zij op verlof komen naar Nederland. Een welkome
toelage, vindt pater Toon.

Als pater Toon in Nederland is probeert
hij altijd alle contacten bij te houden en
mensen bij te praten over zijn werk en
projecten in Suriname. Het land waar de
missionaris al ruim vijftig jaar woont en
werkt. Eigenlijk wilde Toon te Dorsthorst
(79) helemaal geen pater worden. Hij
wilde naar de landbouwschool om
later ontwikkelingswerk te kunnen
doen. In een krant viel zijn oog op een
advertentie van de Oblaten van de
Onbevlekte Maagd Maria (o.m.i.) voor
ontwikkelingswerk. Hij nam contact met
hen op, maar niet met de intentie om
missionaris te worden. In de gesprekken
opperden de Oblaten naast tropische
landbouw ook pastoraal werk te doen,
en ook filosofie en theologie te studeren.
Hij besloot de stap te wagen. Tijdens zijn
studie en nog voor zijn priesterwijding
kwam hij in 1968 voor een stage aan
in Suriname. Voor pater Toon was het
‘liefde op het eerste gezicht’. Hij trof een
gastvrij land aan, met zeer hartelijke en
warme mensen.
Boslandpater

pater Toon te Dorsthorst omi op erf boerderij Achterhoek
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Als pastoraal gebied kreeg hij in het
begin de inheemse dorpen in het verre
bosland, die vanaf Paramaribo alleen met
de boot bereikbaar waren. Het bezorgde
hem de bijnaam ‘boslandpater’. “Ik
bleef altijd twee nachten in een dorp.
’s Avonds kreeg ik van de mensen veel
informele informatie,” herinnert hij zich.
Het was volgens hem ook de manier om

Toon te Dorsthorst schept zijn boot leeg tijdens
een van de tochten in het binnenland

de mensen beter te leren kennen en er
thuis te raken. Hij voelt een hechte band
met de bewoners. “Ik voel me thuis in
Suriname.” Pater Toon heeft nu nog de
zorg voor veertien dorpen in de verre
binnenlanden; een gebied dat 400 bij
250 kilometer beslaat. “Maar het meeste
werk wordt gedaan door de pastorale
leiders,” vertelt hij.
Jarenlang was pater Toon verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding
van pastorale leiders in het bosland. Dat
deed hij samen met zuster Egno Monk,
Franciscanes van Mariadal, zesendertig
jaar lang. Het bracht hen regelmatig naar
dorpen in de verre binnenlanden, soms
maakten ze lange tochten over de rivieren, met watervallen en ontberingen, om
bij een dorp te komen. Soms sliepen ze in
hangmatten langs de rivier. “De mensen
in de dorpen wezen zelf kandidaten aan.
Integere mensen die het vertrouwen van
de gemeenschap hebben.” De kandidaten leren pastorale vaardigheden in de
opleiding die vijf jaar duurt. Nu heeft een
jonger Surinaams team de cursusleiding.
“De opleiding is in goede handen en ons
werk wordt voortgezet,” stelt hij.

van de vredesbesprekingen tussen de
regering en het Junglecommando. “Het
was een heel moeizaam proces.” Maar
het vredesakkoord kwam er uiteindelijk.
Pater Toon beschrijft het in zijn boek
'Pater Toon boslandpater' dat in 2019
uitkwam. “Ik hoop me nog een aantal
jaren in te zetten,” besluit hij. “Onder
meer om meer jongeren naar school te
kunnen laten gaan.”
Tatiana Waterink
Week Nederlandse Missionaris

Het boek 'Pater Toon
Boslandpater' is te bestellen bij:
Patricia Sweet
Groenenveen 3
1103 EA Amsterdam
Tel 020-6009198
06-25095927
Het boek kost euro 15,- plus
verzendkosten en is niet
verkrijgbaar in de boekhandel.

Vredesproces
Terugkijkend op vijftig jaar missionair
werk in Suriname ziet hij als zijn
grootste verdienste zijn bijdrage aan het
vredesproces. Pater Toon te Dorsthorst
was in 1988 een van de initiatiefnemers

Toon te Dorsthorst in overleg met pastoraal leider Steven Linga over wat er gedaan kan worden voor een
familie van wie het huis onlangs is afgebrand. Foto's: WNM
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Denken over geweldloosheid
in tijden van oorlog
In aanloop naar de Vredesweek kunnen we niet heen om de oorlog in de Oekraïne. Binnen de kerken maar ook in het
maatschappelijk debat klinken verschillende geluiden. De redactie van de Missionaire Agenda sprak hierover met
emeritus hoogleraar Fred van Iersel.
De vereniging Kerk en Vrede heeft
een open brief geschreven waarin
ze oproept om niet alleen in te
zetten op bewapening maar te gaan
onderhandelen. Wat is uw visie
hierop?
“Om te beginnen vind ik het heel
belangrijk dat er ook binnen het
christendom een pacifistisch geluid
klinkt. Het laatste wat godsdiensten
moeten doen, is geweld verheerlijken.
Waar ik minder blij mee ben, is

hoe die brief is opgesteld. De brief is
eenzijdig in de zin dat er weinig kritiek is
op Poetin. Maar ik mis wel, in de bredere
zin, het standpunt van de christelijke
vredesbeweging en daar is die brief een
begin van. Dat is heel goed, dus laat hier
maar vooral veel discussie over zijn want
in het hele conflict speelt het christendom
een rol. Dus je moet positie kiezen.
De Russisch orthodoxe patriarch Kirill
levert de ideologie voor Poetin. Daarom
moeten christenen in Europa en eigenlijk
wereldwijd een positie innemen. Ik denk

Fred van Iersel is emeritus hoogleraar aan de UvT, met bijzondere aandacht voor ethische vraagstukken
omtrent vrede, geweldloosheid, de rol van de kerken in het vredeswerk.
Hij was, onder andere, van 1997 tot en met 1999 algemeen secretaris van Pax Christi.
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dat de christelijke legitimatie die Kirill aan
Poetin geeft, onterecht is. Onze taak als
christenen is het om die te ontzenuwen.
Paus Franciscus heeft zich scherp
uitgelaten over de Russische inval in
Oekraïne, maar hij is ook kritisch over de
rol van de NAVO hierin. Hoe plaatst u zijn
optreden?
Ten eerste is de paus een Argentijn. Hij
heeft in zijn thuisland een grondige hekel
gekregen aan de militaire junta die daar
heerste en de kerk in de tang nam. Dat hij
antimilitaristisch is snap ik heel goed.
Ten tweede vind ik het heel belangrijk
dat de paus niet meegaat in die logica
van patriarch Kirill. Want als de paus olie
op het vuur zou gooien, zou oproepen
tot bewapening of tot deelname van
de NAVO of de EU, maakt hij er een
godsdienstoorlog van; precies wat Poetin
en Kirill willen. Ik vind het verstandig dat
de paus voorzichtig reageert.
Als derde constateer ik dat de paus al
lang geweldloosheid stimuleert. In de
apostolische exhortatie Evangelii Gaudium
staat hoe je over vrede moet preken. In
Laudato Sí wijst hij alle oorlogen af (m.n. in
§ 57 en 100). Ze zijn niet alleen slecht voor
de mensen maar ook voor de schepping.
Hij spreek over ‘het bewoonbaar houden
van ons gemeenschappelijk huis’.
In Fratelli Tutti noemt hij een heel actueel
gevolg van conflicten, namelijk migratie.
De meeste mensen migreren niet vrijwillig.
Ze vluchten voor oorlog of uitzichtloze
armoede. Paus Franciscus gebruikt de
parabel van de barmhartige Samaritaan
om uit te leggen dat we een andere
houding moeten aannemen ten opzichte

van andere mensen, vluchtelingen,
vreemdelingen, migranten in bredere zin.
In mijn laatste punt over paus Franciscus
wil ik toch een kritische noot kraken. In
Fratelli Tutti voetnoot 242 zegt hij niet veel
te zien in de leer van de rechtvaardige
oorlog en dat komt mij te vroeg. Hij heeft
te weinig aandacht voor de positieve rol
van staten voor de vrede en de VN. En ik
mis ook een meer inhoudelijke reflectie
op de ‘zwaardkracht‘ van de overheid, (zie
Rom.13). Dat overheden en hun burgers
zich gewapend mogen beschermen, is
eeuwenlang op die tekst gebaseerd.”
‘Rechtvaardige’ oorlog is dat niet een
contradictio in termini?
“Ik vind het geen tegenspraak; het
betekent alleen dat je rechtvaardigheid
tot maatstaf voor je oorlog maakt. Het
betekent niet dat je zegt dat alle oorlogen
rechtvaardig zijn.”
De RK Kerk is een gemeenschap van
gelovigen, maar het Vaticaan is ook een
staat met een zetel in de VN. Heeft dat
invloed?
“Als lid van de VN onderschrijft de paus,
het Vaticaan, drie belangrijke elementen:
1.Het recht op rechtmatige verdediging
van staten. De paus pleit voor
geweldloosheid maar als VN lid heeft
hij dat zelfverdedigingsrecht ook
onderschreven en erkent dat Oekraïne dat
recht heeft.
2. Het verdrag tegen genocide. Bij
constatering van genocide in een land,
moeten de lidstaten ingrijpen. En om iets
te doen aan een genocide moet je wel
geweld gebruiken.
3. Het principe van ‘responsability
to protect’, een verlengstuk van het
genocideverdrag. Als in een conflictgebied
vluchtelingen en ontheemden zijn, hebben
de omringende landen het recht om hen met
wapens te beschermen. Ook dit is een vorm
van geweldsuitoefening. Het past allemaal
binnen het kader van het internationaal
recht, goedgekeurd door de VN.”
Benectijn Thomas Quartier, theoloog des
vaderlands, heeft opgeroepen om niet
alleen maar te bewapenen. Wat vindt u
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daar van?
“Ik ben blij dat hij niet oproept tot
een ‘kruistocht’. Hij is monnik en waar
blijven we als monniken oproepen tot
bewapening? Alleen haalt hij twee dingen
door elkaar. Zelf wil hij geen geweld
uitoefenen, hij is pacifistisch. De synode
van Arles in 314 heeft bepaald dat
geestelijken geen wapens mogen dragen.
Dus het is logisch dat het pacifistisch
gedachtengoed sterk aanwezig is binnen
de geestelijkheid. Quartier laat zich
ook uit over politieke zaken zoals de
bewapeningssteun die de EU geeft aan
Oekraïne. Maar hij beargumenteert dat
niet theologisch. Je moet meer zeggen dan
alleen ik ben het er wel of niet mee eens.”
Noem je jezelf ook pacifist?
“Ik ben zelf nooit een pacifist geweest,
heb ook geen dienst geweigerd, maar daar
hoefde ik vanwege mijn beperking toch
al niet in. Het IKV/Pax Christi standpunt
tegen kernwapens was heel genuanceerd.
Kernwapens zijn enorm risicovol omdat
je ze niet kunt beheersen. Ontwapening
is ook risicovol als niet beide partijen
tegelijk ontwapenen. Het IKV standpunt
ging terug op een ethiek die bisschop Ernst
stimuleerde. Hij verwees naar kerkvader
Ambrosius van Milaan. Die zei: ‘je mag een
andere partij die jou kwaad wil doen niet
de gelegenheid geven tot het kwade. Dus
je mag je wel bewapenen.’
Ik ben als katholiek sterk beïnvloed door
de Taizébeweging. De passie voor de

eenheid van de kerken die Roger
Schutz had, herken ik. Het is jammer
dat de hereniging van de orthodoxe
kerken met Rome verder weg is dan
ooit. Er is zelfs een nieuw ‘schisma’
aan het groeien tussen orthodoxe
kerken onderling. Bijvoorbeeld
tussen de Russische patriarch
Kirill van Moskou en zijn collega
in Constantinopel/Istanbul. Het
christendom moet een boodschap
hebben. Als je onderling al niet
vreedzaam samenleeft hoe kun je dan
geloofwaardig zijn naar de wereld
toe?
Maar ik voel me niet helemaal
machteloos. Want ik ben in gesprek
met mensen uit Oekraïne, waar ik
twee keer was. Ik probeer hen te
steunen waar ik kan. En de ontvangst
van Oekraïners in parochies
en kerkelijke gemeentes hier is
hartverwarmend. Dat wordt enorm
gewaardeerd, hoor ik terug van mijn
vrienden.”
Benedict Laval

Dit is een ingekorte versie van
het interview. Het complete
artikel is te lezen op
www.missionaire-agenda.nl
onder extra artikelen.

pagina 19

missionaire agenda

2022-3

Samen op Weg

Bij Sacramentsdag denken de meeste Limburgers aan de sacramentsprocessie. In veel parochies in Limburg wordt een
sacramentsprocessie gehouden en dat is een evenement waar parochianen elk jaar naar uitkijken. In zo’n processie lopen
o.a. mee de schutterij, fanfare, acolieten, koorgroepen, kinderen die hun eerste communie hebben gedaan en vormelingen.
Ze vertrekken vanuit het kerkgebouw met de priester die de processie leidt, vieren de eucharistie in de open lucht en lopen
dan samen terug naar de kerk voor de zegen met het Allerheiligste. Na afloop van dit gebeuren is het feest waar iedereen
welkom is om te genieten van koffie en vlaai. Er is vreugde en de saamhorigheid is voelbaar.

Dat heb ik dit jaar ervaren met
de parochianen in Schimmert,
Hulsberg en Genhout. De
vreugde en het enthousiasme
van de parochianen was van
hun gezichten af te lezen. Stel je
voor, de sacramentsprocessie,
een lokaal kerkelijk feest,
moest stoppen tijdens de
coronapandemie. Maar dit jaar
kon het weer na de moeilijke
periode van de pandemie.
‘Samen op Weg’ was dit jaar
het thema van onze processie.
Dit thema onderstreept ook de
geest van het synodale proces
in onze parochie. De geest van
de gelovigen werd hernieuwd
na het doormaken van de
coronapandemie. Gelovigen
die geroepen zijn om hun ogen
te openen voor de mensen die
ze onderweg ontmoeten. Wij,
als gelovigen zijn geroepen om

ons oor te richten op de stem van Gods
volk op onze reis door het leven. En
de gedrevenheid van de Heilige Geest
doet ons zo gaan dat niemand gemist of
vergeten wordt. De Heilige Geest leidt
ieder in al onze verscheidenheid. Zij
doet ons beseffen dat iedereen zijn/haar
eigen bijdrage heeft om de aanwezigheid
van Gods koninkrijk onder ons waar te
maken. Openstaan voor verschillen en
elkaar respecteren is een manier van
leven die deze gezamenlijke reis begeleidt.
Zonder respect voor anderen komt deze
gezamenlijke reis nooit tot stand.

aandeel in dit proces. Er is altijd ruimte
voor dialoog, uiting van betrokkenheid
en aandeel in de zending. De kerk is
geroepen om te luisteren en het levende
en groeiende geloofsgevoel in mensen
te herkennen. In de taal van het Tweede
Vaticaans Concilie is de Kerk geroepen om
te luisteren naar de tekenen van de tijd, in
het bijzonder te luisteren naar de mensen
die zelden worden gehoord. Ze verdienen
het om Gods barmhartigheid te ervaren.
Met deze luisterende houding gaat de Kerk
steeds meer haar plaats vinden in onze
huidige wereld.

Het synodale proces is bedoeld om
het gezicht van een luisterende Kerk te
verhelderen. In het licht van de Heilige
Geest wordt de Kerk een plaats waar ieder
in saamhorigheid kan getuigen van zijn/
haar geloof. Jong en oud, rijk en arm, groot
en klein, hebben hierin hun eigen bijdrage.
Niemand kan worden gemist.
De geest van het synodale proces
beoordeelt en bepaalt niet iemands

Schimmert, Hulsberg en Genhout zijn
slechts voorbeelden van de vele parochies
en plaatsen in Nederland die doende met
het synodale proces. Hoe open wij ook
staan voor de wereld en haar ontwikkeling,
vergeet nooit om te luisteren naar de
Heilige Geest en Christus centraal te
stellen. Hij is het zelf die de kerk vernieuwt!
Pater Stefanus Musanai, smm
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Vormgeving:
Antjeontwerpt
In oktober 2018 kwamen de paters montfortanen
Stefan Musanai en zijn medebroeder Charles
Leta vanuit Indonesië naar Nederland. Na ruim
een jaar kennismaken met de Nederlandse
taal en cultuur vanuit het klooster Vroenhof
in Valkenburg vertrokken ze naar Schimmert.
Beiden hebben daar een part-time aanstelling als
kapelaan in de parochies Schimmert en Genhout.
Ze verzorgen om beurten de column.
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