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‘Mensen onderweg’ en ‘samen’, zijn de twee 
thema’s die de rode draad vormen in deze 
Missionaire Agenda. ‘Mensen onderweg’ is 
het thema van de Vastenactiecampagne van 
2023. Hierin staat migratie centraal. Mensen 
die, vaak noodgedwongen, weg trekken uit 
hun eigen vertrouwde woonplaats op zoek 
naar een beter leven. We lezen het verhaal 
van Awut en Ajak, twee gevluchte vrouwen uit 
Zuid-Soedan die samen met elkaar en de loka-
le gemeenschap proberen een nieuw bestaan 
op te bouwen.
In zijn boodschap voor de werelddag voor 
vluchtelingen en migranten van 25 septem-
ber wees de paus erop dat we hen moeten 
verwelkomen met de schatten die ze mee-
brengen: met hun ervaringen, hun talenten 
en hun eigen cultuur kunnen we samen met 
hen bouwen aan het Rijk Gods. Dit is ook de 
kern van de nieuwe campagne ‘Together We’ 
van Caritas Internationalis. Samen met kleine 
gemeenschappen en werkgroepen moeten 
we werken aan zorg voor ons gemeenschap-
pelijk huis, die ene aarde, en voor alles wat 
daarop leeft. 

Dat het samen moet en dat je van elkaar kunt 
leren, is wat Zoë Tjon a Ten heeft ervaren tij-
dens haar bezoek aan diverse missionarissen 
en missionaire werkers in Afrika. Missie is niet 
vanuit het Westen de mensen in Afrika komen 
vertellen hoe het allemaal beter kan. Nee, het 
is samen met de lokale bevolking leven en 
werken aan een beter bestaan. Dit is precies 
wat ook pater Charles Eba’a Assé vertelt. Hij 
kwam als missionaris vanuit Kameroen naar 
Nederland met lege handen. Hij is hier om 
samen met de gemeenschap opnieuw sporen 
van God te ontdekken in onze samenleving.
In deze adventstijd gaan we samen onderweg 
naar kerstmis en horen we weer het verhaal 
van de geboorte van het Kind. Ook daar kwa-
men vreemdelingen hun schatten brengen, 
en waren de verschoppelingen van die tijd de 
eersten die hem bezochten. Laat dit verhaal, 
samen met alle verhalen uit dit nummer, ons 
opnieuw inspireren om samen te bouwen aan 
dat Rijk Gods. We hebben iedereen daarbij 
nodig.

Erica Op ‘t Hoog

Kerkelijk missionaire collecterooster voor 2023 

vastgesteld door de Bisschoppenconferentie 

Inhoud

Missionaire 
Jaaragenda

 
 22 februari t/m 9 april  Bisschoppelijke Vastenactie
 20 t/m 28 mei Pinksteractie / Week  
  Nederlandse Missionaris
 20 t/m 28 mei Pinksteractie / Week  
 26 – 27 augustus MIVA
 

 7 – 8 oktober Wereldmissiedag voor de 
  Kinderen / Missio
 21 – 22 oktober Wereldmissiedag / Missio
 4 – 5 november Zondag voor de Oecumene / KVO
 3 t/m 24 december Bisschoppelijke Adventsactie
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Definities
Er worden vier groepen ‘mensen onderweg’ onderscheiden: 
vluchtelingen, ontheemden, migranten en remigranten. 
Veruit de meeste mensen zijn op de vlucht in eigen land. 
Deze mensen noemen we ‘ontheemden’. In 2020 waren het 
er wereldwijd 56 miljoen. Daarnaast staken 26,4 miljoen 
mensen in 2020 de grens over op zoek naar veiligheid. Zij 
worden ‘vluchteling’ genoemd. Vluchtelingen en intern 
ontheemden kunnen pas veilig terug naar huis als het 
gevaar waarvoor ze zijn gevlucht is geweken. Mensen die 
‘vrijwillig’ naar het buitenland vertrekken om bijvoorbeeld 

werk te zoeken, noemen we migranten. Zij kunnen in principe 
veilig terugkeren naar hun land van herkomst. Migranten 
die terugkeren naar hun land van herkomst noemen we 
remigranten. 
In 2020 was 1% van de totale wereldbevolking op de vlucht, 
ruim 82 miljoen mensen. Dat was een verdubbeling ten 
opzichte van 2011, toen er iets minder dan 40 miljoen 
vluchtelingen waren. 40% van alle mensen (wereldwijd) op 
de vlucht is kind. Eind 2020 ging het dus om bijna 33 miljoen 
kinderen! In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog 
eens meer dan 6 miljoen mensen op drift. 

Mensen
onderweg 

In 2023 kijken we naar ‘migratie’, oftewel: naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. Sommigen doen dat 
tijdelijk, anderen willen elders een heel nieuw leven opbouwen. De redenen waarom mensen hun huis verlaten verschillen. 
Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zijn oog op de 
kostbare grond heeft laten vallen waar ze leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter inkomen of een beter leven in 
de grote stad of in een ander land. 

VASTENACTIE 2023 

Foto: Vastenactie
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Awut en Ajak kenden elkaar niet toen 
ze hun huizen en echtgenoten verloren 
in de gewelddadige burgeroorlog van 
Zuid-Soedan. Ver van de dorpen waar ze 
vroeger woonden, werken ze nu hard om 
uit de as iets nieuws op te bouwen. 
Toen haar man in de oorlog was gedood, 
vluchtte Awut met acht kinderen op zoek 
naar een veilige haven. Een barre tocht 
door de bush bracht hen in het stadje 
Malek aan de Witte Nijl. Ze werd daar 
met open armen ontvangen en kreeg een 
eigen stuk land. Awut praat niet graag 
over deze tijd. “Het was vreselijk om te 
moeten vluchten,” vertelt ze. “Dagenlang 
waren we onderweg zonder eten en 
drinken.” Awut en de kinderen kwamen 
bang en hongerig aan in Malek. Zonder 
thuis, geld of eten. 
Veel hadden de mensen in Malek niet te 
delen. “We leefden van wilde vruchten,” 
herinnert Awut zich die moeilijke 
periode. “Toen kwam de lokale partner 
van Vastenactie, die bood hulp en dat 
veranderde ons leven. De bewoners van 
Malek gaven me een stuk land en van 
de hulporganisatie kregen we zaden. Nu 
plant ik mijn eigen gewassen.” 

Vriendinnen 
Al snel kon Awut de steun en liefde die 
ze zelf kreeg, doorgeven. Zoals aan Ajak, 
die met zeven kinderen terugkeerde 
naar haar geboortedorp Malek, omdat 
haar man in de oorlog ernstig gewond 
was geraakt. Hij overleed uiteindelijk 
aan zijn verwondingen. Awut zag een 
kans om te helpen, zoals ze zelf ook was 
opgevangen. “Awut verwelkomde ons 

en gaf ons een plek vlak naast die van 
haar,” vertelt Ajak. “Vanaf de eerste dag 
zorgde zij dat we genoeg te eten hadden. 
Als vluchteling is het slim om de handen 
ineen te slaan. Samen overleven is 
makkelijker dan alleen.”
Awut en Ajak hebben veel overwonnen, 
maar er blijven uitdagingen. “We werken 
hard op het land, maar als het regent 
wordt het moeilijker,” legt Ajak uit. “Ik 
ben een weduwe met zeven kinderen, 
ook dat maakt het ingewikkeld. Hoe erg 
ik ook mijn best doe, ik kan niet altijd 
zorgen voor schoolgeld, uniformen en 
alle andere benodigdheden. Dus moeten 
de kinderen soms thuisblijven. Het is een 
gevecht, maar ik heb nog steeds hoop.”
 
Campagneproject 2023: Zuid-Soedan: 
Wat doet Vastenactie?
Het project dat we steunen, richt zich 
op kwetsbare groepen ontheemden in 
de deelstaat Warrap, in het westen van 
het land. Het doel is ervoor te zorgen dat 
de deelnemers na afloop in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. 
Warrap is de meest onderontwikkelde 
deelstaat van het land en ging nog in 
2020 gebukt onder periodes van ernstig 
geweld. Door het geweld, de onveiligheid 
en de extreme voedselonzekerheid 
verlaten mensen hun gemeenschappen 
en gaan op zoek naar voedsel en 
veiligheid. Niet voor niets zijn er in 
Warrap de meeste ontheemden van heel 
Zuid-Soedan: 287.000 mensen. 
De meeste mensen zijn afhankelijk van 
landbouw voor hun levensonderhoud. De 
1500 deelnemers aan het Vastenactie-

campagneproject - overwegend vrouwen, 
waaronder kwetsbare groepen als 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
beperking - worden getraind in duurzame 
landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is 
dat ze voldoende en gevarieerd voedsel 
voor hun familie kunnen verbouwen 
én voldoende zaaigoed overhouden 
voor het volgende seizoen. Door 
samen op te trekken in coöperaties, 
vormen ze bovendien een sterkere 
onderhandelingspartner voor partijen 
die hun oogst willen kopen en kunnen 
ze betere prijzen afspreken. Naast de 
trainingen ontvangen de deelnemers 
ook zaaigoed en gereedschappen om de 
grond te bewerken. 

Wat dragen we bij?
Zaad en gereedschap voor een familie: € 22
Kruiwagen: € 41 
Ploeg: € 85 
Waterpomp op zonnepanelen: € 240 

Campagnematerialen
Jaarlijks steunen we projecten die 
zich richten op mensen onderweg. 
Eén project in het bijzonder zetten 
we tijdens de veertigdagenperiode 
2023 in de schijnwerpers: de opvang 
van ontheemden in Zuid-Soedan. 
We hebben over dit project en over 
het thema extra verhalen, foto’s en 
achtergrondinformatie beschikbaar, 
zodat u uw eigen campagne kunt 
inrichten. U vindt de materialen in 
onze webshop op de website www.
vastenactie.nl

Awut en Ajak, Zuid-Soedan:

‘Samen overleven is 
gemakkelijker dan alleen’
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In veel Afrikaanse landen dreigt een 
enorme hongersnood en in India 
gaan mensen gebukt onder extreme 
temperaturen boven de 50 graden. De 
gevolgen van de klimaatcrisis zijn groot 
en raken verweven met de oorlog in 
Oekraïne en de dreigende tekorten 
aan energie en voedsel. Dit beeld heeft 
de uit Nigeria afkomstige kunstenaar 
Emeka Udemba proberen te vangen in 
de nieuwe hongerdoek. Hij stelt ons de 
vraag: wat kunnen wij doen om zorg 
te dragen voor onze aarde, voor de 
mensen? Wat is heilig voor ons?

Kleurrijk beeld
De hongerdoek is opgebouwd als een 
collage van vele lagen uitgescheurde 
krantenknipsels: politiek nieuws, 
informatie en feiten. Laag voor laag 
scheurt de kunstenaar deze fragmenten 
en componeert er iets nieuws uit. 
De wereldbol rust in twee paar 
handen in een grenzeloze roodachtige 
ruimte. Het is niet duidelijk wat er gaat 
gebeuren met onze wereld: is de aarde 
nog veilig in mensenhanden of laten 
we haar vallen? De afbeelding op de 
hongerdoek laat deze vraag open. 

De kunstenaar Emeka Udemba 
confronteert en daagt uit met deze 
hongerdoek. Hij zegt: “Ongebreidelde 
groei, gericht op de mens van het 
noordelijk halfrond en zijn consumptie, 
in plaats van op de hele schepping, 
heeft ons in een crisis van ongekende 
omvang gebracht. Als we niet naar 
de natuur luisteren, ‘springt het in 
ons gezicht’”. De inspiratie achter 
deze hongerdoek heeft raakvlakken 
met de ideeën van paus Franciscus 
in zijn encycliek Laudato Si’. De paus 
maakt hierin duidelijk dat er geen 
scheiding gemaakt kan worden tussen 
gerechtigheid voor de schepping en 
gerechtigheid voor de armen, het hangt 
nauw samen. 

Hoe gaan we om met de schepping 
Bij de interpretatie van de Bijbelse 
scheppingsverhalen lag in de christelijke 
traditie de nadruk op de overheersing 
van de mens over de schepping 
(Genesis 1, 28). De mens mocht de 
natuur en de dieren gebruiken voor 
eigen gewin. Vaak werd de opdracht van 
God aan de mens om over de schepping 
te waken (Genesis 2, 15) niet benoemd. 

Uit de hongerdoek spreekt ook hoop. 
Tussen het vele verontrustende nieuws 
in de zichtbare krantenknipsels zijn 
er ook fragmenten die hoop geven: 
nieuw begin, aandacht voor de mens, 
verandering, kleur bekennen. De 
krantenknipsels kunnen voor ons 
het begin zijn van een gesprek over 
klimaatgerechtigheid en actie voor 
klimaatgerechtigheid. Om te komen tot 
een antwoord op de vraag: Wat is heilig 
voor ons?

De hongerdoek (groot en klein 
formaat en A4-afbeelding) kan vanaf 
januari 2023 besteld worden.
Dan is er onder andere ook een meer 
uitvoerige uitleg over de hongerdoek 
beschikbaar.

Nationale doorgeefweken 
Vastenactie 2023 voor scholen
Deze keer geen traditioneel 
lespakket, maar een verzameling 
suggesties en ideeën om met
de kinderen concreet vorm te geven 
aan Vastenactie en ‘even 
minderen voor een ander’. 
We introduceren de (nationale) 
doorgeefweken: een periode om 
iets van jezelf door te geven aan 
een ander. We noemen het bewust 
doorgeefweken en niet geefweken: 
het woord doorgeven brengt 
immers tot uitdrukking dat je het 
niet zomaar van jezelf hebt. Als we 
iets kunnen delen met anderen is 
dat ook omdat we zo bevoorrecht 
zijn dat er wat te delen valt. 
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een 
hilarische show met goochelaars, 
buiksprekers en gekke poppen. 
Nieuwsgierig? Meldt u aan voor de 
scholennieuwsbrief op de website 
www.vastenactie.nl

Hongerdoek 2023

Wat is heilig voor ons?
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Emeka Udemba copyright: Misereor
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De eerste is aan het begin van zijn leven, 
wanneer Herodes hem wil doden. Zijn 
ouders vertrekken ‘s nachts, door de 
woestijn richting Egypte. Ze komen als 
kwetsbare migranten in dat land aan. 
Maar na een paar jaar zien ze dat ze 
kunnen terugkeren en zich in Nazareth 
kunnen vestigen.

Een andere grensepisode vindt plaats 
in Fenicië. Jezus steekt de grens over. 
Hij is moe en gedesillusioneerd door 
conflicten met zijn eigen discipelen. Hij is 
op zoek naar rust en vrede. Hij ontmoet 
een vrouw die hem laat zien dat niet 
alles verloren is, dat ze in hem gelooft 
ondanks de verschillen die hen lijken te 
scheiden. Bij die gelegenheid gebeurt 
er een wonder. Een wonder voor de 
dochter van de Syro-Fenicische vrouw, 
die wordt genezen en een wonder voor 
Jezus, wiens visie op mooie wijze wordt 
verbreed.

Mijn moeder was elf jaar oud toen ze 
vanuit een door oorlog verscheurd Italië 

in Argentinië aankwam. Ze arriveerde 
met haar directe familie. Velen kwamen 
uit Europa vanuit dezelfde situatie. Het 
was destijds niet ingewikkeld om je hier 
te vestigen en dat is het nog steeds niet. 
Ik leerde als kind al dat armen die zich 
openen en anderen verwelkomen de ziel 
voeden en verrijken.

Waar ik woon, zijn ook mensen uit 
Bolivia, Peru, Paraguay, Colombia, China. 
Er is hier ook een Nederlander, mijn 
man. Zij allen kwamen naar dit land voor 
werk, omdat hier de gezondheidszorg 
goedkoop is, voor studie, een betere 
toekomst, liefde of vele andere redenen. 
Sommigen keren terug, anderen blijven 
permanent, zoals mijn moeder. Ik blijf 
van iedereen leren en ik zing met Jorge 
Drexler: “Mi casa está en la frontera y las 
fronteras se mueven como las banderas… 
y si hay amor… y si hay amor, toda 
distancia se salva”. Mijn huis staat op 
de grens en grenzen zijn beweeglijk als 
vlaggen ... en als er liefde is ... als er liefde 
is, doet afstand er niet meer toe.

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.

STEM UIT HET ZUIDEN

De eerste christelijke 
gemeenschappen moesten, 
gedwongen door de religieuze 
en politieke vervolging van de 
volgelingen van Jezus, emigreren. 
Misschien koesterden ze om die 
reden de verhalen waarin Jezus zelf 
situaties van migratie meemaakt. 

Jezus is te 
vinden op 
de grens

Vlucht naar Egypte (1627) Rembrandt van Rijn. 
Musée des Beaus Arts
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Een vreedzaam leven met een stevig dak boven je hoofd 
in een veilige omgeving en genoeg voedsel voor je gezin 
en naasten. Voor ons is het heel gewoon, maar voor 
miljoenen mensen is het nog steeds hun ultieme wens. 
Zij zoeken een weg naar een beter leven, maar vinden die 
weg vaak niet op eigen kracht. Armoede, oorlog en geweld, 

slechte en onhygiënische leefomstandigheden, droogte, 
ontbossing, discriminatie of gebrek aan toekomstperspectief 
… Er zijn veel reden waarom mensen uit hun vertrouwde 
woonomgeving, waar ze vaak al generaties leven, verjaagd 
worden. In de hoop op een betere toekomst komen deze 
migranten vaak bedrogen uit. Ze hopen op weg te gaan 
naar een beter leven. Maar in hun nieuwe omgeving 
worden ze niet altijd met open armen ontvangen. Armoede, 
discriminatie, werkloosheid, psychische problemen en 
slechte woonomstandigheden komen veel voor bij deze 
migranten. Ze hebben hun land, dat hun leven was, meestal 
noodgedwongen verlaten. Vaak kennen ze letterlijk en 
figuurlijk de weg in hun nieuwe omgeving niet en voelen 
ze zich onzeker en opgejaagd. Deze mensen moeten zich 
welhaast door God en alleman verlaten voelen. Maar 
gelukkig is dat niet zo. Veel missionaire organisaties trekken 
zich het lot van deze minderbedeelden aan en zetten 
zich in voor betere leefomstandigheden en een goede 
toekomst voor deze mensen. Tijdens de Vastenactie is er 
extra aandacht voor de hulp en ondersteuning voor deze 
kwetsbare medemensen. 

Suggesties voor lezingen
• 2 Makkabeeën 1,27-29: deze tekst brengt in herinnering 

hoe de Joden in Egypte vragen om bevrijd te worden en 
als volk weer verenigd te worden in hun land.

• Deuteronomium 6,20-25: deze Bijbeltekst vertelt dat 
God verwacht dat we in het beloofde land zijn regels 
en wetten naleven.

• Leviticus 26,1-13: ook deze tekst gaat in op de belofte 
van God om goed voor de mensen te zorgen die zijn 
regels en wetten volgen. 

• Psalmen 10,12-18: in deze Psalm staat de bescherming 
van de nederigen door God centraal.

‘Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook 
heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet 
alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd’

Genesis 28,15

LITURGISCHE SUGGESTIES & 
Weg naar een beter leven 
Vieren    doen

Vluchtelingen en ontheemden in Warrap, Zuid-Soedan. Foto: Vastenactie

Vluchtelingenkamp: Foto: Levi Meir Clancy, Unsplash
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Suggesties voor liederen
Door vuur en zwaard
Door vuur en zwaard van huis en haard gerukt,
geen veilig huis, geen lied meer om te horen,
geen mond en handen, ogen dichtgedrukt,
zo heeft een vluchteling zichzelf verloren;
en gaat op zoek, vertrekt op goed geluk,
zoekt naar een plaats van leven, nieuw geboren.

Tekst © Michaël Steehouder, muziek: © Jan Vermulst
Het hele lied is te vinden in de bundel ‘Een kring van mensen’. 

De aarde ging woestijnen
De aarde ging woestijnen
door blinde mensenhand.
De sluier om haar adem
werd door de mens verbrand.

Het vuur verdampte zeeën.
De bomen gingen dood.
De akkeroogst verkoolde.
Er bleef geen daaglijks brood.

Tekst © Herman Verbeek, muziek: © Chris van Bruggen
Het hele lied is te vinden in de bundel Zangen van zoeken en zien 
(lied 415)

Andere suggesties
• Uit vuur en ijzer (Zangen van zoeken en zien, 456)
• Jouw vreemde land wordt mijn land 
 (Zangen van zoeken en zien, 114 (a))
• Wie arm en machteloos (Zangen van zoeken en zien, 441)
• De stem van de patsers regeert 
 (Zangen van zoeken en zien, 419)

Suggesties voor gebeden
Gebed voor vluchtelingen
Trouwe God, 
U bent een God van barmhartigheid en gerechtigheid 
die omziet naar ons mensen, 
in het bijzonder naar de mensen in nood. 
U hoort het roepen van mensen die op de vlucht zijn, 
de ontheemden die een plaats op deze aarde, Uw aarde, wordt 
ontzegd. 
Zo worden wij mensen opgeroepen om niet voorbij te leven 
aan de kinderen op Lesbos die een menswaardig bestaan 
onthouden wordt, 
aan de vluchtelingen uit Afghanistan die geen levensperspectief 
hebben, 
aan de vluchtelingen die in het niemandsland tussen Polen en 
Wit-Rusland verblijven. 
Geef hen de kracht en de moed om vol te houden. 
Dat er licht moge komen waar duisternis is,
hoop waar wanhoop is, 
vreugde waar verdriet is. 
Zo worden wij opgeroepen om onversaagd en met volharding 
bondgenoten te zijn van deze mensen,
mensen naar Uw beeld en gelijkenis. 
In directe hulp en voor een ander politiek beleid. 
Zodat wij instrumenten zijn van Uw barmhartigheid en 
gerechtigheid. 
Amen.

Dit gebed is geschreven door Herman Noordegraaf, emeritus-
hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische 
Universiteit voor de Vastenactie 2021.

Vredeswens
Meer is beter: veel mensen geloven in deze misvatting. Hun 
honger naar geld, goederen of bezit wordt nooit gestild. In hun 
hart wortelt onvrede, omdat zulke aardse zaken nooit hun diepste 
verlangen kunnen vervullen. Gerechtigheid, liefde en mededogen 
kunnen dat wel. God gaf ons de boodschap mee dat bezit niet 
zaligmakend is; dat we ons niets moeten toe-eigenen en dat 
we juist met minder meer kunnen bereiken. Er is genoeg voor 
iedereen als iedereen genoegen wil nemen met zijn deel. Dat is 
het fundament om in vrede met elkaar te kunnen leven. Laten we 
bidden dat steeds meer mensen tot dit inzicht komen. Amen.

Voorbede
Goede God,
Voor U zijn alle mensen gelijk,
evenveel waard
en allemaal even waardig.
Toch is er nog veel ongelijkheid, discriminatie en armoede.
Geef ons de onvermoeibare kracht om te blijven strijden
voor gelijkheid en een menswaardig bestaan voor elke mens.
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie.

Goede God,
De wereld waarin we leven maakt ons soms moedeloos
Oorlog, onvrede en onbegrip lijken ons de baas te worden.
Laat ons beseffen dat we zelf de hand hebben
in het mooier en beter maken van de wereld.
Geef ons het inzicht dat delen uiteindelijk meer waard is dan ons 
eigen belang
en dat begrip en medemenselijkheid de brug slaan naar de vrede
waar elk mens zo hartstochtelijk naar verlangt.
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie.
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Goede God,
De meesten van ons leven in overvloed en komen niets tekort.
Toch doet het veel mensen pijn dat ze in deze tijd 
een stapje terug moeten doen.
Zij vinden onze welvaart vanzelfsprekend 
en willen die niet opgeven.
Laat ons dankbaar zijn dat we met minder 
nog steeds genoeg hebben.
Versterk ons besef dat in vrede leven 
het meest waardevolle in elk mensenleven is.
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie.

Goede God,
Veel mensen hebben de hoop 
op een rechtvaardige wereld opgegeven.
Zij zijn verbitterd en teleurgesteld in de mensen en 
wereldleiders.
Geef hen het vertrouwen dat de goede mensen 
altijd sterker zullen zijn;

dat geloof in elkaar en in Uw goedheid 
de wereld beter en mooier zal maken.
Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht en inspiratie.

Activiteit voor MVO-groepen of andere werkgroepen
De Vastenactie staat dit jaar in het teken van migratie, 
‘mensen onderweg’. In de hele wereld is één op de drie 
mensen afhankelijk van de opbrengsten van zijn eigen land. 
Die opbrengsten worden vaak bedreigd door bijvoorbeeld 
ontbossing, klimaatverandering of onteigening door grote 
bedrijven of overheden. Soms dragen wij ongemerkt of 
onbedoeld bij aan deze bedreigingen. Denk aan het schenken 
van koffie die niet fairtrade en biologisch is of het kopen van 

spullen die in lageloonlanden gemaakt zijn. Probeer binnen 
de kerkgemeenschap te inventariseren of en hoe fairtrade je 
al bent. Neem ook onder de loep of en hoe je klimaatzuiniger 
kunt werken. Voorbeelden zijn minder printen en meer 
hergebruik. Bespreek met het kerkbestuur of en hoe als 
gemeenschap nog bewuster met je spullen en het klimaat om 
kunt gaan. Kijk voor tips ook op www.groenekerken.nl

Suggesties om samen te doen
• Minder met je spullen
In onze westerse wereld hebben we vaak een overdaad aan 
spullen. We kunnen vaak wel wat minderen met ons bezit. 
En dan geven we elkaar rond 5 december of kerst vaak nog 
extra cadeautjes! Organiseer een ‘doorgeefmarkt’ rond deze 
feestdagen. Vraag parochianen om goede maar voor hen 
overbodige (kleine) spullen te doneren. Denk aan speelgoed, 
cd’s, boeken, kaarsen of kerstdecoraties. Verkoop voor een 
leuke prijs deze spullen en schenk de opbrengst aan de 
Vastenactie 2023.

• Zingen in een andere taal
In nagenoeg elke gemeente worden momenteel vluchtelingen 
of asielzoekers opgevangen. Kun je je voorstellen hoe het 
is om in een volkomen vreemd land ontheemd te moeten 
leven? Denk je eens in hoe lastig het is om te leven in een 
gebied waar je de mensen niet of niet goed verstaat ... Je kunt 
dit zelf ervaren door met de parochianen of de koorleden 
een lied in een vreemde taal in te studeren. Op Songs2Serve 
NL staan vele liederen in vele talen. Op Oekraïense liederen 
en teksten – Stichting Geloofsinburgering staan Oekraïense 
liederen. Tip: probeer via bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk 
contact te leggen met vluchtelingen. Misschien willen ze wel 
helpen met het instuderen van deze liederen! 

Samenstelling: Hubertine van den Biggelaar, 
Tekst en Teken in opdracht van uitgeverij Abdij van Berne

Foto: Bennett Tobias, Unsplash
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Samen bouwen aan 
het Rijk van God
“Niemand moet worden uitgesloten. Gods plan is wezenlijk inclusief en plaatst de bewoners 
van de existentiële periferieën in het middelpunt. Onder hen zijn veel migranten 
en vluchtelingen, mensen die geëvacueerd zijn, en slachtoffers van mensenhandel. 
De opbouw van het Rijk van God is met hen, omdat zonder hen het geen Rijk 
zou zijn dat God wil. ”
Paus Franciscus, uit de Boodschap voor de 108ste Werelddag voor vluchtelingen 
en migranten d.d. 25 september 2022. De hele boodschap is te lezen 
op de website van de KNR (www.knr.nl)

Samen bouwen. Foto: Randy Fath, Unsplash
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Op 13 december 2021 startte Caritas Internationalis een nieuwe driejarige 
campagne ‘Together we’ (‘Wij samen’). Doel is om geloofsgemeenschappen 
te stimuleren nieuwe vormen van solidariteit te ontwikkelen als antwoord 
op de crises waarmee de wereld momenteel geconfronteerd wordt, zoals de 
milieuproblematiek en de problematiek van armoede en uitsluiting. 

Act today 
for a better 
tomorrow

Together we ‘Together We’ 
nieuwe campagne van 
Caritas Internationalis 

Slachtoffers van een overstroming als gevolg van 
klimaatverandering. Foto: Cajeo Zhang, Unsplash
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In zijn encyclieken Laudato Si’ en Fratelli 
Tutti biedt paus Franciscus een brede 
visie op de actuele problemen en hoe we 
daarmee om kunnen gaan. Hij koppelt 
de kwestie van het milieu en het klimaat 
direct aan de kwestie van de verhoudin-
gen tussen arm en rijk op onze aarde en 
in onze landen. De paus spreekt over een 
‘integrale ecologie’ en bedoelt daarmee 
dat we de vragen rondom ecologie niet 
moeten beperken tot de ecologie van de 
aarde en de planten- en dierenwereld. 
Er is ook sprake van een ecologie van het 
maatschappelijk leven. De problemen 
met het klimaat en met de aantasting 
van de duurzaamheid van onze aarde 
komen voort uit dezelfde oorzaken, die 
ook de groeiende armoede in de wereld 
veroorzaken. Waar het geld regeert, 
waar dus de aandeelhouders de grootste 
macht hebben, gaat het om winst op de 
zeer korte termijn en die winst wordt be-
langrijker dan menselijke en dierlijke en 
plantaardige medeschepselen. Natuur is 
dan belangrijk slechts voor zover ze nut 
heeft voor de markt. En naast de natuur 
zijn ook de armen de eerste slachtoffers 
van heel dit systeem. 

Omslag in denken en handelen
De kern van het probleem is een 
mentaliteit van kortzichtigheid en 
onverschilligheid. Als ieder voor zich 
leeft, wordt er geleefd op kosten van de 
arme en van onze aarde. We moeten 
een omslag maken in ons denken en 
handelen. Bij alle belangrijke beslissingen 
moeten we het welzijn van de armsten 
en van de natuur mee laten wegen. Deze 
visie vindt je terug in de officiële slogan 
van de campagne: Act Today for a Better 
Tomorrow (‘Handel vandaag voor een 
beter morgen’). 
Het campagnelogo bestaat uit zeven 
verschillend gekleurde handen, die 
samen een cirkel vormen. De zeven 
handen staan voor de zeven regio’s 
van Caritas Internationalis, het 
samenwerkingsverband van nationale 
Caritasorganisaties uit 165 landen. 
Samen zorgen zij voor de wereld, die 
omgeven wordt door de kring van 
handen. De groene spruiten in de 
cirkel eromheen symboliseren hoop en 
nieuw leven, speciaal voor toekomstige 

generaties. Tenslotte maakt het 
kleurenpalet gebruik van tinten die 
horen bij het gemeenschappelijke huis - 
groen, blauw, geel en bordeauxrood.

Zorgzame gemeenschappen
Centraal in de campagne staat 
de vorming van ‘zorgzame 
gemeenschappen’ (communities of 
care). Dat kunnen bestaande groepen 
zijn, maar ook nieuwe werkgroepen. Zij 
kunnen allerlei thema’s bespreken en 
acties opzetten: voor het milieu, voor 
vluchtelingen of voor bevolkingsgroepen 
die hard worden geraakt door de 
prijsstijgingen of milieuproblemen. 
Caritas waarschuwt voor een 
paternalistische benadering: dat 
wil zeggen dat over mensen wordt 
gesproken en beslist, in plaats van met 
hen. Daarom de oproep om contact 
te zoeken met mensen die worden 
geraakt door de crises en vooral aan 
te sluiten bij de lokale behoeften en 
problemen. Vanuit de eigen ervaringen 
van mensen kan men dan werken 
aan bewustwording, lokale acties en 
beïnvloeding van kerk en politiek. Heel 
actueel is natuurlijk de energiecrisis. 
Hoe pakt die uit voor rijke en arme 
inwoners, hoe kunnen armen het beste 
ondersteund worden, welke rol kunnen 
parochies daarbij vervullen?
De campagne ‘Together We’ biedt 
mogelijkheid om de aandacht voor 
duurzaamheid, klimaat en milieu 
te integreren in de eigen diaconale 
activiteiten op het gebied van 
armoedebestrijding. Zorgen voor de 
schepping en zorgen voor de armen is 
ook het bevorderen van vrede. Door 
samen te dromen als één menselijke 
familie, zoals paus Franciscus dat zo mooi 
onder woorden brengt in Fratelli Tutti, 
dragen de zorgzame gemeenschappen 
uiteindelijk bij aan menselijke 
waardigheid, solidariteit met de armen 
en kwetsbaren en het bevorderen van 
het algemeen welzijn en de zorg voor 
de schepping. Caritas heeft een mooi 
filmpje gemaakt over de campagne 
die te zien is op Youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=RKIPeHGNkQI 

Gerard Moorman

Drie werkvelden
De campagne noemt drie mogelijke 
werkvelden waarop de ‘zorgzame 
gemeenschappen’ aan de slag kunnen 
gaan:
• Werken aan bewustwording van 

de noodzaak om zorgvuldig om te 
gaan met natuurlijke rijkdommen. 
Kijk bijvoorbeeld samen naar de 
film ‘The Letter’ die op 4 oktober 
jl. uitkwam en te zien is op Youtube 
of nodig iemand uit van de Laudato 
Si Alliantie Nederland, zie www.
laudato-si.nl 

• Draag bij aan beleidsbeïnvloeding 
door aan te sluiten bij acties en 
campagnes waarin de stem wordt 
versterkt van hen die nu al te lijden 
hebben van klimaatverandering 
en milieuvervuiling. Organiseer 
bijvoorbeeld een bijeenkomst over 
de stikstofproblematiek en nodig 
verschillende partijen uit. Micha 
Nederland heeft daarvoor een 
format ontwikkeld, zie https://
www.michanederland.nl/stikstof/ 

• Bespreek samen met anderen hoe 
jullie individueel én als (kerkelijke) 
gemeenschap stappen kunnen 
zetten om te recyclen, zuiniger 
om te gaan met energie. Kijk 
bijvoorbeeld voor suggesties op 
de site van GroeneKerken, https://
www.groenekerken.nl/ 

Werelddagen
Allerlei werelddagen lenen zich voor 
het opzetten van activiteiten en 
acties. Mogelijke data zijn:
• Werelddag van de Armen (half 

november, 33e zondag)
• Internationale Moeder Aarde Dag 

(22 april)
• Wereldwaterdag (22 maart)
• Wereldmilieudag (5 juni)
• Wereld Oceanen Dag (8 juni)
• Wereldgebedsdag voor de Zorg 

voor de Schepping (1 september)
• Werelddag voor Migranten en 

Vluchtelingen (laatste zondag van 
september)

• Wereldvoedseldag (16 oktober)
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Zoë (22) ging langs bij missionair werkers 
Susanne Beentjes in Mwanza en Mariëlle 
Beusmans in Same in Tanzania, bij Fera 
Agricola in Malawi, Jacinta van Luijk in 
Kenia en Sander Kesseler in Uganda. 
“Voordat ik ging wist ik niet wat een 
missionair werker doet of wat het 

inhoudt missionair te werken,” vertelt 
Zoë. Dat is na haar bezoek wel veranderd. 
Dacht ze eerst dat missie vooral mensen 
‘redden’ is, of in antropologische termen 
‘white saviourism’, kreeg ze in Afrika een 
heel ander beeld, namelijk van missionair 
werkers die er zijn om de mensen te 

                                                            Zoë Tjon a Ten:

“Missionair werken is van elkaar leren 
en elkaar een stapje verder helpen”
Via de S.M.A. kwam Zoë Tjon a Ten in contact met de Week Nederlandse Missionaris. Vanwege het coronavirus was haar 
stage in Tanzania niet doorgegaan. Met haar studie antropologie en een minor journalistiek bood zich de mogelijkheid 
aan om in het kader van het Fonds Missionaire Studies en Stages de verschillende missionair werkers die de WNM 
steunt en hun projecten te bezoeken en daar uitvoerig verslag van te doen. 

Zoë bij het project van Susanne Beentjes in Tanzania

Zoë onderweg in Kenia
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steunen en de gemeenschap te helpen. 
“De missionair werkers zijn er helemaal 
niet om de ander te ‘redden’. De mensen 
daar weten prima zelf te overleven. Het 
belang van missionair werken is om 
van elkaar te leren en elkaar een stapje 
verder te helpen,” vindt de Amsterdamse 
nu. Over het geloof en de kerk was en is 
ze nog sceptisch, maar ze zag in Afrika 
dat het geloof veel sterker leeft. “Mensen 
halen zo veel hoop uit het geloof. Dat was 
erg bijzonder om te zien,” vertelt Zoë. 

Veerkracht
“Ik heb een kans gekregen een kijkje te 
nemen hoe het leven in Afrika echt is. 
Het leven is hard en tegelijkertijd heel 
puur. Mensen moeten letterlijk overleven 
en ze zien wel wat de dag hun brengt.” 
Zoë heeft ontzettend veel bewondering 
voor de enorme veerkracht van de 
mensen. “Ik heb een meisje ontmoet 
van mijn leeftijd. Zij zorgt in haar eentje 
voor haar vier kinderen en werkt elke 
dag keihard op het land.” De tranen 
stonden soms in haar ogen toen ze de 
verschillende vaak schrijnende verhalen 
hoorde.

Ze heeft gezien dat er grote 
cultuurverschillen zijn en dat de 
missionair werkers zich moeten 
aanpassen om samen met de lokale 
bevolking te werken. “Ook ik heb me 
moeten aanpassen,” zegt ze. “Ik heb met 
seminaristen en priesters gewoond en 
was vaak een van de weinige Westerse 
vrouwen.” Zo kon ze ’s avonds niet 
alleen de deur uit en werd ze vaak op 
straat nagestaard of kindjes renden 
naar haar toe om even de mzungu 
(blanke) te knuffelen. Verder moest 
ze eraan wennen dat niets loopt zoals 
het gepland is. De auto die stuk ging 
waardoor ze in Tanzania met Susanne 
met het openbaar vervoer verder moest 
naar de vrouwengroepen. In Lilongwe, 
de hoofdstad van Malawi, moest zij 
samen met Fera enorm omrijden omdat 
er rellen waren uitgebroken. Samen 
met Sander moest zij in Uganda een 
andere route nemen vanwege een ebola-
uitbraak. 

Toch voelde Zoë zich gauw op haar 
plek omdat iedereen zo gastvrij is. 
De missionair werkers in Tanzania en 
Uganda werken veel met jongeren en 
daar merkte ze dat leeftijdgenoten een 
totaal ander leven leiden. “Ik besefte 
nog meer hoeveel mazzel ik heb gehad 
dat mijn wieg in Nederland stond.” Terug 
in Nederland wil Zoë een internationale 
master gaan doen. “Ontwikkelingswerk 
vind ik heel interessant.” Afrika heeft zij 
in ieder geval in haar hart gesloten.

Tatiana Waterink
WNM

Over het werk van Susanne 
Beentjes verscheen eerder een 
artikel in Missionaire Agenda 
nr 2021-1.
Een interview met Sander Kesseler 
was te lezen in Missionaire 
Agenda nr. 2019-2.
Beide artikelen zijn terug te lezen 
op www.missionaire-agenda.nl 
onder extra artikelen.

Zoë en Susanne met enkele van de baby’s
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“Als je gevraagd wordt voor een taak, 
moet je het eerst gaan doen en kijken 
hoe het gaat, en niet meteen ‘nee’ 
zeggen,” antwoordt pater Charles op 
mijn vraag waarom hij de functie van 
missiesecretaris op zich genomen heeft. 
“De eerste twee jaar zie ik als een pilot. 
Ik begin met kennismaken met iedereen, 
ik maak een tour langs instellingen, 
organisaties en de dekenaten. Ik wil graag 
zichtbaar zijn. Mensen moeten me weten 
te vinden als ze vragen hebben.” 

Missie – diaconie - familiepastoraat
Pater Charles volgt Embregt Wever 
op, die in het bisdom naast missie ook 
verantwoordelijk was voor diaconie. 

Daar zijn nu twee andere medewerkers 
voor aangesteld. “Ik ben van mening dat 
diaconie, missie en ook familiepastoraat 
meer moeten samenwerken, ze horen 
samen. We gaan daarom proberen het 
Driekoningen zingen ook in ons bisdom 
op te starten. Hier komen die drie 
aspecten samen. Hopelijk geeft het in 
sommige parochies ook weer een nieuwe 
impuls. Ik merk dat veel pastores het erg 
druk hebben en dat de nadruk in hun 
werk ligt op de vieringen en sacramenten, 
naast al het administratieve werk. Dat 
is jammer. Diaconie is een wezenlijk 
onderdeel van ons geloof. Als je daar 
niets mee doet, wat vier je dan nog op 
zondag? Vaak lijkt er een focus te liggen 
op het behouden van wat er is, maar 
soms moet je risico’s durven nemen om 
te kunnen groeien. Als je iets organiseert 
wat achteraf niet goed blijkt te lopen, kun 
je ook leren van je fouten. 

In de parochie werk ik met mijn collega 
Hennie en een groep parochianen in het 
werkveld familiepastoraat. 
Zij komen soms met hele mooie ideeën 
die anders zijn dan wat ik denk. Zij 
komen soms met teksten en gebeden die 
totaal anders zijn dat wat in het boekje 
staat. Het was in het begin moeilijk te 
accepteren. Maar nu is het voor mij 
vanzelfsprekend. Sterker nog, het dwingt 
mij om zelf ook creatief te zijn in mijn 
overwegingen. En dan pakt het vaak heel 
mooi uit.

God blijft verrassen
In gesprek met pater Charles Eba’a Assé, de nieuwe missiesecretaris van Den Bosch

Brazilië, België of Gabon; dat waren de landen die pater Charles Eba’a Assé als voorkeur opgaf voor zijn eerste missie 
als pater van de Congregatie van de Heilige Geest. Het werd Nederland. Zeventien jaar geleden kwam hij aan vanuit 
Kameroen en ging aan de slag in Rotterdam. Via Heereveen belandde hij uiteindelijk in Handel, een klein dorp in de 
Brabantse Peel. Naast het werk in het pastoraat in Handel en Veghel, is hij sinds juni van dit jaar voor één dag in de 
week aangesteld als missiesecretaris van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Een gesprek over missionaris zijn met lege 
handen en de creativiteit van de Heilige Geest.

Foto: Erica Op ’t Hoog
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Hij vervolgt: “De kerk is bang om zich 
kwetsbaar op te stellen, maar dat is 
juist goed. Kwetsbaarheid is een kracht. 
Mensen kunnen zich daarin herkennen. Als 
kerk zijn we ook zoekend en iedereen kan 
ons daarbij helpen.”

Ook de invulling van zijn taak als 
missiesecretaris is zoeken. Naast meer 
samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen van het bisdom, is ook meer 
samenwerking op parochieniveau 
belangrijk. “Misschien is het goed 
om bijvoorbeeld rond de Vastenactie 
bisdombreed twee projecten uit te kiezen, 
waar alle groepen mee aan de slag gaan. 
In Veghel hebben we rond het MOV-werk 
een soort sabbathical gehouden, om na 
te denken over de toekomst. We willen 
ook anderen, niet-parochianen betrekken 
hierbij. We willen nu een soort platform of 
netwerk opzetten van een aantal mensen 
– kerkbetrokken of niet – die op hun eigen 
wijze projecten in het Zuiden steunen of 
er zelf werken. We moeten dit nog verder 
uitwerken.”

Samen het geloof herontdekken
Er is voor pater Charles een groot verschil 
tussen de missionarissen vroeger en nu.
“Vroeger kwamen de missionarissen, 
ook mijn medebroeders, naar Afrika 
met bepaalde waarheden. Zij vertelden 
ons hoe het moest en eigen gebruiken 
werden soms aan de kant gezet. Nu 
komen wij naar hier, want Nederland is 
een missieland geworden. Soms krijg ik de 
vraag of ik hier het geloof kom herstellen. 
Dat is niet zo. Ik kom met lege handen. 
Beter vind ik het te zeggen dat ik kom om 
samen met de mensen hier het geloof te 
herontdekken. Ik hoef de verhalen niet te 
vertellen, die kennen de mensen al, maar 
samen met hen probeer ik ze opnieuw te 
zien. Dat is het geheim van missie: samen 
met de mensen op weg gaan om de 
sporen van God in het alledaagse leven te 
ontdekken.
God is steeds aanwezig, maar wij moeten 
een andere taal gebruiken om dat aan 
de nieuwe generaties te vertellen. Dat 
geldt ook voor het gezinspastoraat: elke 
doelgroep vraagt zijn eigen taal; kinderen 
of ouders. Maar de Geest helpt hierbij.”

Kijken naar de mensen
Charles begon zijn missie in Nederland 
in Rotterdam – Zuid. Een plek waar ook 
een grote Antilliaanse gemeenschap 
is. Daarom besloot hij om naast het 
Nederlands ook Papiaments te leren om 
zo met deze gemeenschap ook in hun 
eigen taal te kunnen spreken en vieren. 
“Het was een boeiende en bloeiende 
gemeenschap, met veel jonge mensen. 
Er was veel armoede en de gemeenschap 
stond er financieel slecht voor. Ik dacht 
altijd dat er in Nederland geen armoede 
was, maar heb dat daar wel gezien. Missie 
wordt door veel mensen gezien als naar 
de armen gaan. Ik dacht niets te kunnen 
brengen in Nederland, maar je kunt ook 
op een andere manier impact hebben op 
mensen. Je moet eerst goed kijken naar 
de mensen en hen proberen te begrijpen, 
met mensen samenleven, dan pas zullen 
zij zich open stellen voor jou. Dat kun je 
niet afdwingen.”

Na enkele jaren in Rotterdam, kreeg 
Charles van zijn overste het verzoek om 
naar Heereveen te gaan om daar in de 
parochie te werken. Na een aantal jaren 
is hij overgeplaatst naar Handel. Naast 
het werk in de parochie, wilde hij ook 
graag wat anders doen. Dat is nu het 
missiesecretariaat geworden, op verzoek 
van bisschop de Korte, die hij al kende 
vanuit bisdom Groningen – Leeuwarden. 

Toekomst
Hoe de toekomst van de kerk en het 
religieuze leven er uit zal zien, weet 
Charles niet. Er was gehoopt op 
Nederlandse roepingen door de komst van 
de jonge Afrikanen. Dat is niet gebeurd. 
Maar er zijn mensen die op andere 
manieren zich aansluiten, bijvoorbeeld 
de medestanders. “De Geest is creatief, 
we moeten soms ook out of de box 
durven denken. Samen met anderen ben 
ik onderweg en ook zoekend. En samen 
moeten we blijven hopen dat we die 
sporen van God kunnen vinden. Want God 
blijft verrassen.”

Erica Op 't Hoog

Pater Charles tijdens een viering, privécollectie 
pater Charles Eba’a

Pater Charles vindt het belangrijk om naar buiten 
te gaan en mensen nabij te zijn. Hier tijdens 
een kano-uitstapje met een jongerengroep, 
privécollectie pater Charles Eba’a
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NIEUWS / BERICHTEN
Diverse nieuwe directeuren 
benoemd
De afgelopen maanden zijn er bij 
verschillende katholieke organisaties die 
een plaats hebben op het missionaire 
collecterooster wisselingen geweest. Bij 
de Bisschoppelijke Vastenactie, die ook 
verantwoordelijk is voor de Adventsactie, 
vertrok directeur-bestuurder Peter van 
Hoof. Marc Bollerman heeft zijn functie 
overgenomen. Ook Petra Janssen, 
contactpersoon voor de parochies, 
vertrok. Luis Vergara heeft haar taken 
overgenomen.
Bij MIVA en Liliane Fonds startte op 1 
oktober Erik Ackerman als directeur-
bestuurder. Hij volgt Willy van der 
Luit op, die sinds 1 november 2021 
interim directeur-bestuurder van beide 
organisaties was. 
Geert van Dartel neemt eind dit jaar 
afscheid als secretaris van de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene. Hij wordt 
opgevolgd door Fokke Wouda. Ook bij 
PAX is er een wisseling geweest. Anna 
Timmerman heeft afscheid genomen. De 
directie bestaat nu uit: Miriam Struyk, 
directeur Programma’s, Martje van Nes, 
directeur Organisatie en Margreet van 
Doodewaard, directeur Programma’s a.i.

Prijs voor jonge wereldverbeteraars
Fonds Kerk en Wereld looft volgend 
jaar opnieuw de jongerenprijs uit. De 
organisatie gelooft dat jongeren de 
energie en het talent hebben om de 
wereld beter te maken. Daarom geven 
ze aan elf deelnemers een prijs, om hun 
project voor jongeren te realiseren. Het 
gaat om projecten voor, door of met 
jongeren in de leeftijd van 12 tot 35 jaar, 
die gericht zijn op:
• Verbinden,
• Christelijk geloof actualiseren of 

praktiseren
• Ontmoetingen tussen 

levensbeschouwingen

Alle inzenders worden uitgenodigd voor 
het wereldverbeteraarsdiner in april 
2023. Daar ontvangen alle inzenders 

feedback op hun plan van de andere 
deelnemers en van de jury. 
Het indienen van een plan kan tot 31 
januari 2023. Meer informatie www.
jongerenprijs.nl

Week van gebed 
voor de eenheid van christenen
De Week van gebed voor eenheid van 
christenen 2023 moedigt kerken aan 
om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de 
verdeeldheid die veroorzaakt wordt door 
het onrecht van ongelijkheid en racisme. 
Het materiaal voor de Week van gebed 
voor eenheid 2023 werd voorbereid 
door kerken uit de Amerikaanse staat 
Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe 
goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding 
van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. 
De organisatie hier is in handen van de 
Raad van Kerken en MissieNederland. 
Ook het SKIN (Samen Kerk in Nederland) 
is dit jaar intensief betrokken; “De 
thema’s van 2023 zijn voor veel 
internationale kerkgemeenschappen 
in Nederland actueel en levend. Het is 
belangrijk dat we trauma’s en onrecht 
uit heden en verleden herdenken en 
effectief verwerken, en nadenken hoe 
we als christenen kunnen bijdragen aan 
rechtvaardigheid. Gezamenlijk gebed kan 
daar behulpzaam bij zijn.”
Meer informatie en materiaal: 
www.weekvangebed.nl 

Niet boycotten maar investeren in 
kleinschalige duurzame palmolie
Dat is de conclusie uit de nieuwe 
palmoliebarometer van Solidaridad. “Het 
gesprek over palmolie gaat nu vooral 
over ontbossing, maar niet over de vele 
miljoenen mensen voor wie palmolie 
van levensbelang is”, vertelt Heske 
Verburg, directeur van Solidaridad. “De 
meeste mensen realiseren zich niet dat 
er ook andere problemen spelen en dat 
palmolie tegelijkertijd ook veel kansen 
biedt voor een fatsoenlijk inkomen voor 
boeren en arbeiders.”
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Palmolie is bovendien een cruciaal ingrediënt in het dieet 
van de armste mensen op aarde. In Azië en Afrika wordt 
bijna iedere maaltijd bereid met palmolie. Iedereen is tegen 
ontbossing, maar een boycot is geen oplossing. De boeren die 
de palmolie produceren, moeten geholpen worden om dat 
duurzaam te doen. Maar op dit moment worden de boeren en 
hun rechten over het hoofd gezien in het publieke debat.
“Kleinschalige boeren produceren ongeveer 30 procent van de 
wereldproductie en hun aandeel zal naar verwachting groeien 
tot 50 procent in 2030,” legt Verburg uit. “We moeten luisteren 
naar wat zij nodig hebben om duurzaam te produceren. En een 
prijs betalen voor de palmolie die boeren in staat stelt om te 
investeren in duurzame productie en waarmee ze hun gezin 
kunnen onderhouden.” Meer informatie: www.solidaridad.nl

Vietnamese zusters geven steun aan nierpatiënten
Vietnam heeft naar schatting 5 miljoen patiënten met 
nierziekten. Daar komen jaarlijks ongeveer 10.000 nieuwe 
gevallen van nierfalen bij. Er zijn bijna 1 miljoen patiënten 
die dialyse nodig hebben. Hoge bloeddruk en diabetes 
zijn veelvoorkomende oorzaken van nierfalen, evenals het 
consumeren van een teveel aan zout, suiker, frisdrank en 
alcohol, of het nemen van niet-voorgeschreven medicijnen.  
Voor behandeling en dialyse zijn de patiënten aangewezen op 
de ziekenhuizen in de grote steden, ver weg van hun familie 
op het platteland. Zusters van diverse ordes en congregaties 
komen de patiënten te hulp. Zij bezoeken hen in het ziekenhuis 
en bieden aandacht en troost. Daarnaast zorgen ze voor 
maaltijden voor de patiënten en families. Voor veel van hen 
zijn de kosten voor dialyse en medicatie onoverkomenlijk hoog, 
zeker omdat ze vanwege hun ziekte vaak zelf niet meer kunnen 
werken. Daarom betalen de zusters samen met groepen van 
parochianen soms ook de kosten voor medische zorg.  
Bron: Catholic Sisters Report

Groei Talitha Kum, internationaal netwerk religieuzen 
tegen mensenhandel.
Talitha Kum, het internationale netwerk van vrouwelijke 
religieuzen die zich inzetten in de strijd tegen de 
mensenhandel, heeft het voorbije jaar naar eigen zeggen 
ruim 250.000 mensen gered van mensenhandelaars of 
belet dat zij in de mensenhandel zouden terechtkomen. Dit 
staat te lezen in het jaarrapport over 2021 dat deze zomer 
werd gepresenteerd.

Het netwerk is vandaag de dag actief in 92 landen 
verbonden in 55 regionale netwerken. In het afgelopen 
jaar kwamen er vijf nieuwe netwerken bij in Zambia, 
Ecuador, Bangladesh, Vietnam en Egypte. De organisatie 
kan rekenen op 6.039 medewerkers die op elk continent 
actief de mensenhandel bestrijden. Zij staan onder meer in 
voor opvang, advies en juridische bijstand. Ook preventie 
en voorlichting vormen een belangrijk onderdeel van het 
werk. Naast een groei van het aantal netwerken, is ook een 
groei te zien van het aantal slachtoffers en familieleden die 
zich nu inzetten voor preventie en opvang.
Meer informatie: www.talithakum.info

Een veilige haven voor mensen op de vlucht in de Hofvijver 
Mensenrechtenorganisatie Justice & Peace is op 14 t/m 
18 december onderdeel van het Haagse lichtfestival ‘The 
Hague Highlights’: Het kunstwerk ‘Voyage’ van Aether & 
Hemera vertelt het verhaal van gastvrij Nederland in  de 
Hofvijver. In contrast met de negatieve verhalen over 
vluchtelingenopvang straalt deze kunstinstallatie licht, 
solidariteit en samenhorigheid uit. De lichtgevende origami-
bootjes vertegenwoordigen de veilige havens die de 
Nederlandse samenleving biedt aan mensen op de vlucht. Ook 
zijn de verhalen van mensen met en zonder vluchtachtergrond 
beluisteren. www.thehaguehighlights.nl 
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Grenzen stellen
Een tijdje geleden ging ik naar Schiphol Airport. Bij het parkeren kwam ik een 
slagboom tegen. Ik moest eerst het kaartje, als bewijs van betaling, in het gleufje 
van het apparaat steken, anders bleef de slagboom dicht. “Geen meter verder, 
beste vriend. Hier is de grens. Eerst betalen!” Die slagboom zette me aan het 
denken over grenzen stellen. 

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. 

Grenzen zorgen voor een gevoel van 
veiligheid; zo van: tot hier en niet verder. 
Het is normaal dat je je bijvoorbeeld twee 
keer bedenkt, voordat je een vreemde 
in je huis laat. Grenzen zorgen ook voor 
rust en duidelijkheid. Denk aan het 
ritme van ons leven, dat wordt geregeld 
door afspraken, zoals wanneer je rust 
of wanneer je thuis gasten ontvangt. 
Ik denk dat velen van ons geen gast 
zullen ontvangen zonder voorafgaande 
afspraken. Wij stellen dus vaak grenzen 
voor onszelf en voor anderen. Interessant 
is dan de vraag, hoe je met jouw grenzen 
omgaat? Wanneer doe je jouw slagboom 
dicht en wanneer doe je deze open? 

De aankomst van asielzoekers en 
oorlogsvluchtelingen zorgen in ons land 
voor veel eindeloze discussies. Burgers 
zijn verdeeld over of en hoe ze moeten 
worden opgevangen. Aan de ene kant is 
er sprake van solidariteit met asielzoekers 
en vluchtelingen, aan de andere kant 
maken mensen zich grote zorgen 
over de vraag: hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat ze snel deelnemen aan de 
samenleving? Hoe gaan de burgers om 
met een groeiende groep asielzoekers 
en vluchtelingen? Het blijft een uitdaging 
voor onze samenleving. Juist nu de 
economische situatie verslechtert, 
de prijzen ineens stijgen en goederen 
duurder worden. Hoe bereid zijn we dan 
om solidair te blijven? Wanneer ben je 
klaar om te delen met anderen? Is dat 
alleen als je meer hebt?

Ondertussen wordt er vaak op de deur 
van uw en mijn wereldje geklopt. Soms 
is het onverwacht. Mensen doen een 
beroep op je, vragen of je opendoet, je 
je met hen inlaat, naar hen luistert, hen 
misschien wel binnenlaat. Eenzaamheid 
is tegenwoordig een serieus probleem 
in onze samenleving. Je kunt het gevaar 
waartoe eenzaamheid kan leiden niet 
altijd voorkomen. Ik was verrast over het 
recente nieuws, dat relatief veel jongeren 
in Nederland kampen met suïcidale 
gedachten of pogingen tot suïcide. 
Volgens de onderzoekers in opdracht 
van stichting 113, maken gemidddeld 
per maand twintig jongeren onder de 
dertig jaar een einde aan hun leven! Het 
geeft duidelijk aan dat er iets meer moet 
gebeuren met onze solidariteit. Naast 
geld dat je via jouw rekening makkelijk 
overmaakt, of kleding en voedsel via 
een voedsel- en kledingbank, moet je er 
als persoon vooral voor de ander zijn. 
Er is duidelijke behoefte aan contact en 
ontmoeting: je handen uitsteken om te 
helpen, je oren openen om te luisteren, 
en je mond om te vragen: hoe is het met 
je? Jouw aanwezigheid en luisterend oor 
zijn daarbij ook nodig! 
Er gebeurt veel om ons heen. Dat 
roept ons op om onze slagboom te 
openen, grenzen over te steken om onze 
medemens te bereiken. En vraag je je 
weleens af: stel ik misschien wel eens te 
veel grenzen?

Pater Charles Leta, smm

Foto: Marek Studzinski, Unsplash
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