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Voor u ligt het eerste nummer van de 
veertigste jaargang van de Missionaire 
Agenda. Deze jaargang zal tevens de 
laatste zijn. De KNR, die in 2009 de 
productie van het blad overnam van de 
Nederlandse Missieraad, heeft met veel 
plezier en inzet de Missionaire Agenda 
gemaakt. Nu is de tijd gekomen om de 
publiciteit over missie op een andere 
manier aan te pakken. Daarvoor heeft de 
KNR de samenwerking gezocht met Missio. 
Dit jaar al zal de KNR beginnen met het 
aanleveren van artikelen voor het blad 
Missio Wereldwijd.
Deze veertigste jaargang zullen we 
echter nog met volle inzet maken. In dit 
eerste nummer staat, net als elk jaar, 
de Week Nederlandse Missionaris in de 
schijnwerper. Het thema is: Geloven in 
de ander, samen één missie. Daarmee 
drukt de WNM uit dat missionarissen uit 
Nederland en uit andere landen, in het 
Zuiden van de wereld en hier, als priesters 
en leken, samen optrekken en werken 

aan één grote missie. Sander Kesseler 
en Jacinta van Luijk zijn voorbeelden 
van Nederlandse missionarissen, die 
zich inzetten voor hun medemensen in 
Oeganda en Kenia.
De indringende boodschap van de paus in 
Fratelli tutti komt aan de orde in een artikel 
over de Internationale Dag van Menselijke 
Broederschap. Hoe zien uitgezondenen 
over de hele wereld dat de menselijke 
broederschap in het geding is in deze 
tijd? Verder had de Franciscusparochie 
in de Bommelerwaard in de coronatijd 
een mooi project rond de werken van 
barmhartigheid. Tenslotte maken we 
kennis met de beide medewerkers van de 
Laudato Si’ Alliantie Nederland.
Onze redactie raakte bij het maken van dit 
nummer zelf geïnspireerd en bemoedigd, 
door wat we zien gebeuren, wereldwijd en 
in Nederland. We hopen dat die inspiratie 
en bemoediging overslaat op u als lezer.

Tom Boesten

Kerkelijk missionaire collecterooster 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
 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

Foto cover: Deelnemers workshop verslaving Kitale 

missionaire agenda 2023-1

pagina 2



3 Week Nederlandse Missionaris

6 Stem uit het Zuiden: “Kom wanneer je maar wil

7 Suggesties voor liturgie: Omzien naar de ander

10 Beeldmeditatie: Samen bouwen aan het Rijk van God

12 ‘Together We’, nieuwe campagne van Caritas Internationalis

14 “Missionair werken is van elkaar leren en elkaar een stapje verder helpen”

16 “God blijft verrassen” Gesprek met pater Charles Eba’a Assé 

18 Nieuws en berichten 

20 Column 

 

 

Foto cover: Deelnemers workshop verslaving Kitale 

Missionarissen en missionair werkers 
in de schijnwerpers
Onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers zijn 
gedreven mensen die zich iedere dag weer inzetten voor hun 
kwetsbare naasten. Tijdens de Pinksteractie van de Week Ne-
derlandse Missionaris (WNM) zetten wij hen in de schijnwer-
pers. Dat verdienen ze. Want al vragen deze helden weinig, ze 
kunnen een mentaal en financieel steuntje in de rug goed ge-
bruiken. Wij voeren campagne om missionarissen en missionair 
werkers te ondersteunen in hun werk en welzijn. Doet u mee?

Betere toekomst voor kwetsbare mensen
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en mis-
sionair werkers zich wereldwijd in om kwetsbare mensen 
een beter leven te bieden. Missionaris Sander Kesseler werkt 
bijvoorbeeld als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen 
begeleidt. Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in Kenia 
in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met HIV/
AIDS. Zij zijn het gezicht van onze Pinksteractie van 2023. Op 
de volgende pagina’s leest u meer over hun inspirerende werk.

Geen zorgen over financiële zaken 
Al meer dan vijftig jaar steunt de WNM missionarissen en mis-
sionair werkers. We bieden bijvoorbeeld financiële steun voor 
verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de 
AOW. Daarmee zorgen we ervoor dat zij hun werk zorgeloos 
kunnen doen. Daarnaast bieden we missionarissen vakantie-
geld, zodat zij tijdens een verlof in Nederland geen hulp hoe-
ven te vragen van familie of vrienden. En ook in noodgevallen 
kunnen missionarissen een beroep op ons doen. We hebben 
een speciaal fonds, waarmee we een gestolen computer of 
andere belangrijke zaken kunnen vervangen als dat nodig is. 

Geld inzamelen tijdens de Pinksteractie 
Alleen met uw hulp kunnen wij missionarissen zoals Sander en 
Jacinta een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden. Doet u 
daarom mee met de Pinksteractie? Van 20 tot en met 28 mei kunt 
u  in uw parochie geld inzamelen om het belangrijke werk van onze 
missionarissen en missionair werkers mede mogelijk te maken. 

Bestel onze aansprekende campagnematerialen
Wij hebben voor u een poster, een folder met informatie over 
de missionarissen en andere aansprekende campagnemateria-
len ontwikkeld.
• U kunt de poster ophangen in uw kerk, parochiecentrum of 

thuis voor het raam. 
• U kunt de folder bij uw parochieblad voegen of aan kerk-

gangers en andere geïnteresseerden geven.
• Op onze website vindt u interessante artikelen die u in uw 

parochieblad kunt plaatsen.

Doe mee! 
Heeft u vragen? Of wilt u de campagnematerialen bestellen? 
Ga dan naar www.weeknederlandsemissionaris.nl. U kunt 
ons ook bellen op 06 - 18 27 5242 of e-mailen via contact@
weeknederlandsemissionaris.nl. Alvast heel hartelijk bedankt 
voor uw inzet!

Regionale bijeenkomsten in aanloop naar Pinksteren
‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het motto van 
de WNM. In de aanloop naar Pinksteren organiseren we 
regionale bijeenkomsten rond dit thema met Sander Kesse-
ler en Jacinta van Luijk. 
Houd de website in de gaten als u erbij wilt zijn: 
www.weeknederlandsemissionaris.nl

WNM

Pinksteractie 2023 
Geloven in de ander. Samen één missie
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Vluchtelingen
Het vluchtelingenkamp Palabek is 
in 2017 opgezet door verschillende 
samenwerkende kerken. Het ligt op 
zo’n veertig kilometer van Kitgum 
Mission Parish, de parochie waar 
Sander woont en werkt. In het kamp 
worden vluchtelingen uit Zuid-Sudan 
opgevangen die vluchten voor de 
burgeroorlog die in hun land woedt. 
Nog steeds komen er dagelijks 
vluchtelingen vanuit het buurland 
binnen, uitgehongerd en zwaar 
getraumatiseerd. Veel vrouwen zijn 
tijdens de vlucht verkracht en zijn 
HIV-positief en veel vluchtelingen 
zijn kindsoldaten geweest. “Maar 
kun je hun dit kwalijk nemen als 
zij als kind gedwongen werden 
vreselijke dingen te doen?” Sander 
is ervan overtuigd dat de jeugd de 
toekomst heeft. Hij probeert de 
jongeren te integreren zodat zij in 
vrede met elkaar kunnen leven. “Dat 
doe ik onder meer door de jongeren 
samen te laten sporten. Ook bied 
ik workshops aan.” Sander heeft 
ook een vakschool opgericht in het 
vluchtelingenkamp. De school begon 
onder een boom en is inmiddels 
uitgegroeid tot een grote vakschool 
met verschillende gebouwen. 

WNMUganda gaat onder 
je huid zitten

“Geloof kan helpen bij het verwerken 
van trauma’s,” weet Sander Kesseler 
(41), missionaris in Uganda. Hij is 
priester in Kitgum Mission Parish in 
het noorden van het land en werkte 
vele jaren in het vluchtelingenkamp 
Palabek. Daar maakte hij mee hoe 
vluchtelingen bepaalde trauma’s 
beter kunnen verwerken met de 
spirituele begeleiding vanuit de kerk. 
“Dat geeft mij voldoening, ook al kan 
het soms heel heftig zijn.”

??@@

Cruciaal moment
Als kind ging Sander elke zondag met zijn 
ouders naar de kerk in Heumen. Na de 
middelbare school begon hij aan de PABO. 
Maar halverwege de opleiding kwam bij 
hem sterk het gevoel op dat hij priester 
wilde worden. Hij kreeg echter het advies 
eerst de opleiding af te maken en dan te-
rug te komen. Het was een moeilijke tijd 
voor hem. “Ik was zoekende en had een 
gevoel dat ik niet kon plaatsen,” vertelt hij. 
Sander spijbelde in die tijd veel van school 
en was vaak in de kerk te vinden. Een cru-
ciaal moment was de dag voordat Sander 
met zijn vriendin op vakantie zou gaan. 
Zijn vader belandde in het ziekenhuis en 
werd in een kunstmatig coma gehouden. 
Hij stond met zijn vriendin aan het bed van 
zijn vader en vroeg zich op dat moment 
af: “Als ik in dit bed zou leggen, ben ik dan 
gelukkig geweest?” Diep van binnen kende 
hij het antwoord: “nee”. Een maand later 
beëindigde hij de relatie met zijn vriendin 
en volgde het pad van God. Sander begon 
in 2001 aan de priesteropleiding in Den 
Bosch. Door een uitwisselingsprogramma 
van de parochie in Den Bosch kwam hij 
met twee andere seminaristen in Uganda. 
Een land dat hem meteen raakte. “Uganda 
gaat onder je huid zitten en gaat niet meer 
weg.” Hij rondde zijn priesteropleiding af 
en werd in Uganda tot priester gewijd. 

Telefoontje
Sander woonde en werkte tot 2017 
in het zuiden van het Afrikaanse land 
en heeft er geholpen een middelbare 
school op te zetten. Toen een collega 
van de school meer interesse had om 
zijn eigen zakken te vullen en er geld 
verdween, ontstonden er conflicten 
en werd de situatie voor Sander 
onhoudbaar. Hij stond op het punt naar 
Nederland terug te keren. “Opeens kreeg 
ik een telefoontje van de president,” 
vertelt Sander. De president had van al 
het goede werk gehoord en wilde de 
Nederlandse missionaris graag in zijn 
land houden. Na een gesprek met de 
aartsbisschop werd Sander overgeplaatst 
naar het vluchtelingenkamp Palabek 
in het noorden van het land. In die tijd 
kwam Sander ook in contact met de 
Week Nederlandse Missionaris die zijn 
missie financieel ondersteunt. 

Sander Kesseler bij Yoweri Museveni, president van 
Oeganda

In april zijn Sander en Jacinta in Nederland om op de Inspiratiebijeenkomst hun 
missie met u te delen. Kijk op de website www.weeknederlandsemissionaris.nl

missionaire agenda 2023-1
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Sloppenwijk
Nadat zij de hogere beroepsopleiding 
voor verpleegkundigen had afgerond, 
wilde Jacinta missiewerk doen als 
lekenmissionaris. “Mijn oom begon een 
project in de sloppenwijken van Kisumu 
in Kenia. In 1980 ging ik daar voor het 
eerst op bezoek,” blikt zij terug. Er 
werd een basisgezondheidsprogramma 
opgezet met daarin veel ruimte 
voor eigen ideeën. “Ik vond dat zo 
inspirerend,” vertelt Jacinta. Zij besloot 
zich aan te sluiten bij de missionarissen 
van Mill Hill als geassocieerd lid. 
Twee jaar later, nadat ze een aantal 
aanvullende cursussen in pastoraal en 
missionair werk had gedaan en een 
medische tropencursus, vertrok Jacinta 
als missionair werker naar Kenia waar ze 
bij het project van haar oom in Kisumu 
ging werken. 

Hoop herstellen
“Wij kwamen niet om de mensen te 
redden, maar om vrienden te worden. 
Wij deden zoveel mogelijk mee in hun 
levens. We woonden samen met hen 
en hun gezinnen in de volksbuurten.” 
Na 17 jaar in Kisumu ging Jacinta voor 
een vervolgstudie naar Londen om 
daarna te beginnen bij KAP in Kitale. De 
organisatie is opgezet door de Medical 
Missionaries of Mary en wil de hoop 
herstellen in gebroken levens. Toen de 
zusters in 2009 weggingen, bleef de 

educatieafdeling bestaan en heeft Jacinta 
haar werk doorgezet en uitgebreid. “Het 
hele team werkt met hart en ziel. Dat 
is de enige manier om de problemen 
aan te pakken,” weet Jacinta. “De lokale 
problemen mogen wij op onze eigen 
manieren oplossen. Alle programma’s 
mochten we zelf opzetten.”
Zo zijn er workshops voor alcohol- en 
drugsverslaafden waarmee KAP de 
mensen steunt om te stoppen. Tijdens 
de trainingen gaat er veel aandacht uit 
naar de onderliggende redenen van 
de verslaving. Deelnemers delen hun 
verhalen. Ook zijn er programma’s voor 
kwetsbare jongeren en vrouwen waarin 
zij onder meer voorlichting krijgen 
over onderwerpen zoals HIV/AIDS, 
verslaving, mensenhandel en vrede. 
“Het is belangrijk dat het lesmateriaal 
beantwoordt aan de noden die er zijn,” 
licht Jacinta toe. “Ik heb veel ervaring 
opgedaan in het veld.” Nu werkt zij veel 
aan de administratieve kant. Door een 
tekort aan fondsen heeft iedereen in 
het team verschillende rollen en alle 
medewerkers springen bij. 

Een roeping voor ieder mens
Haar geloof heeft Jacinta altijd erg 
gesteund en is ook een van de drijfveren 
in het werk dat zij doet. “Je bent niet 
zomaar geboren. Er is een roeping voor 
ieder mens. God heeft ons een grote 
verantwoording in handen gelegd.” Met 

Jacinta van Luijk, missionair werker in Kenia:

“Missionair werker zal ik altijd 
blijven. Dat zit in mijn lijf”
“Het missiewerk trok mij al vanaf jonge leeftijd.” Dat vertelt Jacinta van Luijk, 
missionair werker in Kenia met steun van de Week Nederlandse Missionaris 
(WNM). Zij werkt inmiddels veertig jaar in Kenia en nu al vele jaren bij Kitale 
community advancement programme (KAP).   
Als tiener stond Jacinta van Luijk al te popelen om mee op pelgrimstochten 
te gaan. “Toen ik 15 jaar was ging ik met mijn oom, die Mill Hill-missionaris 
was, mee op de Camino,” vertelt Jacinta enthousiast. Twee jaar later volgde 
een pelgrimstocht in Turkije. Inspirerende reizen en een bijzondere spirituele 
ervaring waarbij Jacinta dicht bij de kern kwam: waar gaat het over in het leven? 

het werk van KAP ziet Jacinta dat zij 
bezig is met aspecten van het leven 
en dat zij een bijdrage kan leveren in 
iemands leven. “Hoe klein dan ook.” 
En dat werk hoopt Jacinta nog lang 
te mogen doen. “Missionair werker 
zal ik altijd blijven. Dat zit in mijn lijf.”  

Week Nederlandse Missionaris 
(WNM) steunt de inzet van 
missionarissen en missionair 
werkers zoals Jacinta en Sander. 
Dit doen wij samen met u!

???

Voorlichting op school door Helen, Kitale

fotobijschrift ???
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Zinnen die bij ons blijven 
Er zijn zinnen die om de een of andere 
speciale reden in ons hart blijven klinken. 
Ze raken ons, laten sporen in ons na. Zo 
kan het gebeuren dat ook wij dezelfde 
klank laten horen op andere plaatsen.

Zoiets gebeurde mij met de zin die mijn 
nicht Marta typeerde. Zij zei altijd: “Kom 
wanneer je maar wil”. Ze was altijd zo vol 
genegenheid en oprechtheid, dat je je 
welkom voelde als je alleen al haar stem 
hoorde. “Kom wanneer je maar wil” bleef 
in mijn ziel gegrift. Nu Marta niet meer 
onder ons is, leen ik haar mijn stem. Op 
die manier blijft haar warme welkom 
klinken.

Veel van de zinnen die ons zijn overgele-
verd van Jezus gaan over nabijheid. Met 
name ook nabijheid voor mensen die 
worden uitgesloten. Juist hen stelt Jezus 

centraal. Dit gebeurde bijvoorbeeld met 
de verlamde die door zijn vrienden op 
een brancard werd gedragen en door het 
dak werd neergelaten om bij Jezus te kun-
nen zijn. Dankzij de woorden die Jezus 
sprak en dankzij zijn gebaren kon de ver-
lamde man zich weer oprichten.
 
Aan het begin van dit jaar kunnen we 
denken aan dit soort zinnen vol goedheid 
die ons ooit diep hebben geraakt en ons 
zoveel goeds gedaan hebben. Laten we 
deze zinnen tot leven wekken en laten 
klinken in de gehele wereld. Aan het 
begin van het jaar kunnen we ook die 
wondermooie gebaren herhalen die ons 
allen, wie we ook mogen zijn, dichterbij 
brengen.

Aan het begin van het jaar schrijf ik deze 
column met diepe dankbaarheid voor 
mijn nicht Marta.

De Argentijnse Alejandra Magliano woont met 
man en dochter in een volkswijk bij Buenos 

Aires. Ze studeerde Bijbelwetenschappen en 
werkt als onderwijzeres. 

STEM UIT HET ZUIDEN

“Kom 
wanneer je 

maar wil.”

Men kwam een lamme bij Hem brengen, 
die door vier mannen gedragen werd. 
Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem 
dicht bij Jezus te brengen, legden ze het dak bloot boven de 
plaats waar Hij zich bevond, maakten er een opening in en 
lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag, zakken. 
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: 
Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. 
Marcus 5, 41 

missionaire agenda 2023-1
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Suggesties voor lezingen
Psalmen 25: deze psalm brengt ons in herinnering hoe wij 
op de Heer mogen vertrouwen en hoe we Zijn pad kunnen 
volgen. 
Handelingen 4,4-12: deze Bijbeltekst laat ons beseffen dat 
Gods genezing vele wonderlijke wegen kent, maar ook de 
hoeksteen van ons geloof is.
Matteüs 25, 35-36: deze tekst is de ‘basis’ van de zeven 
werken van barmhartigheid en inspireert ons om in ons eigen 
leven het goede te doen.
Titus 3, 3-7: deze tekst gaat in op de barmhartigheid van de 
Heer jegens alle mensen en hoe we door zijn weg te volgen 
wedergeboren kunnen worden. 

“Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën 
tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om Jezus op 
de proef te stellen vroeg een van de wetgeleerde: ‘Meester, 
wat is het grootste gebod in de wet?’  Hij antwoordde: ‘Heb 
de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. 
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de 
Wet en de Profeten staat.”

Matteüs 22,34-40

LITURGISCHE SUGGESTIES & Omzien naar de ander
Ons geloof brengt onszelf heel veel: kracht, troost en inspiratie. Dat is al heel veel, Maar we vermenigvuldigen al dat moois 
als we het ten dienste stellen van ander en omzien naar elkaar. Vanuit ons geloof voelen we de morele noodzaak om andere 
mensen, die het minder goed hebben, te ondersteunen en bemoedigen. Zoals de tien geboden ons leven richting geven, geven 
de zeven werken van barmhartigheid richting aan onze inzet voor meer medemenselijkheid. Deze zeven werken geven ons 
handvaten om niet alleen ons geloof te belijden, maar ook in praktijk te brengen en zo te werken aan een vreedzamere en 
gelijkwaardiger wereld. Aan de basis hiervan staat onze rotsvaste overtuiging dat elk mens gelijk is en daarom ook recht heeft 
op dezelfde behandeling. ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ is een belangrijk en vooral ook inspirerend gebod. Een eeuwenoud gebod 
dat juist in deze tijd - waarin inclusiviteit een belangrijk maatschappelijk thema is - extra lading krijgt. Ook in onze rijke westerse 
samenleving is er sprake van armoede, discriminatie en kansenongelijkheid. Maar Jezus bedoelt met naasten uiteraard alle 
mensen wereldwijd. Juist in andere delen van de wereld zijn de leefomstandigheden soms mensonterend. Honger, armoede, 
oorlog, uitsluiting en klimaatproblematiek zorgen voor een groeiende kansenongelijkheid.. Juist daar kunnen we verlichting 
brengen en praktisch bijdragen aan een mooiere wereld.. Juist dáár is de nood hoog en kunnen we vanuit de boodschap van 
Jezus Christus 

Vieren    doen

Foto: By Master of Alkmaar - Geheugen van Nederland : Home : https://commons.wikimedia.org
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Suggesties voor liederen
Brood zal ik geven
Brood zal ik geven en water als wijn,  
een handvol genade om mens van te zijn.  
Kom je van verre en roept men je na, 
ik noem je mijn naaste, 
wees welkom, besta.
Is je beschutting verloren gegaan, 
in windvlagen zal ik mijn kleed 
om je slaan. 
Teistert de koorts je met scheuten 
van vuur,  
ik blijf aan je zijde, 
hoelang het ook duurt.  

Tekst © Maarten Das, 
muziek: © Wim Ruessink

Het hele lied is te vinden in het 
Liedboek 2012 (1007)

Al kon ik alle talen spreken
Al kon ik alle talen spreken 
van hemel en aarde,
wanneer de liefde zou ontbreken,
wat had het voor waarde?
Mijn woord was niets dan loos gerucht,
luid schallende metalen,
schel klinkende cymbalen,
beroering in de lucht.
Tekst © Jan Wit, 
muziek: © Willem Retze Talsma
Het hele lied is te vinden in de bundel 
Liedboek voor de kerken (Gezang 92).

Andere suggesties
•	 Stil maar, wacht maar, alles wordt 

nieuw  (Randstadbundel, 384)
•	 Handen heb je om te geven (Zangen 

van zoeken en zien, 129)
•	 Licht in onze ogen (Zangen van 

zoeken en zien, 336)
•	 De stem  van de patsers regeert 

(Zangen van zoeken en zien, 419)

Suggesties voor gebeden
Onze liefhebbende Vader, Moeder, God, 
geef ons de gave om lief te hebben. 
Geef ons de kracht om onbaatzuchtig
van onze buren te houden. 
Help ons van hen te houden, 
zoals U van ons houdt. 
U bent de bron van alle ware liefde. 
  
Het gedrag van onze buren schrikt ons 
soms af. 
Maar Uw sterke liefde kan ons helpen 
onze haat te overwinnen. 
Schenk ons Uw onvoorwaardelijke liefde.  
U laat Uw regen vallen op mensen die 
goed doen maar ook op mensen 
die kwaad doen. 
Uw liefde doet goed niet omdat mensen 
dat verdienen. 
Heer, verbreed onze horizon om te zien 
wie onze buren, onze naasten, zijn, 
bevrijd ons van egoïsme 
als we hen ontmoeten. 
Help ons om onze vooroordelen opzij te 
zetten en een helpende hand 
uit te reiken, 

laat ons de Barmhartige Samaritaan zijn. 
Geef ons de moed om er te zijn voor 
onze naasten in nood, 
help ons om hen lief te hebben zonder 
op de kosten te letten. 
Met Uw liefde, o God, kunnen we alles 
doen om onze naasten te helpen. 
Help ons om niet de andere kant 
op te kijken,  
maar om bereid te zijn om onze 
mouwen op te stropen. 
  
God van pure liefde, 
U houdt zoveel van ons  
dat U ons Uw enige Zoon Jezus gaf 
om ons te redden. 
Laat Uw voorbeeld ons uitdagen om 
ook naar onze naasten uit te reiken. 
In onze gebroken wereld bestaat 
zoveel onechte liefde; 
bekleed ons met Uw grenzeloze liefde, 
zodat we goede naasten kunnen zijn. 
Amen. 
Dit gebed is geschreven door dominee 
Soleman Sule-Aa uit Ghana.

Vredeswens
Het is voor veel mensen lastig om vrede 
te hebben met de situatie waarin zij 
leven. Ze lijden onder armoede, honger, 
geweld, discriminatie, vooroordelen of 
slechte leefomstandigheden. Deze men-
sen hebben vaak letterlijk en figuurlijk 
niets in te brengen. Ook al roepen ze 
nog zo hard, ze worden niet gehoord. 
Vaak is hun bede om een beter leven 
aan dovemansoren gericht. Voor hen 
begint een beter leven niet met nog 
harder roepen, maar met medemensen 
die beter luisteren naar hun verhaal, 
naar mensen die horen, zien én helpen 
in woord en daad. Die menings- en 
standsverschillen uit naam van naasten-
liefde overbruggen en oprecht geloven 
dat elk mens gelijkwaardig is. En die uit 
de grond van hart geloven dat vrede 
maakbaar is als we die gelijkwaardigheid 
centraal stellen. Laten we bidden dat 
deze mensen gehoord en gezien worden 
en dat zij hun goede werken in vrede 
kunnen blijven voortzetten. Amen. 

Foto Kate Remmer via unsplash.com
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Voorbede
Goede God, 
Uw barmhartigheid inspireert 
en voedt ons, 
strekt ons tot voorbeeld
 in ons dagelijks leven 
en bemoedigt ons om onvermoeibaar  
te werken aan een betere wereld.  
Geef ons het geloof en de hoop 
om de moed niet op te geven. 
Wij vragen U: geef ons hiervoor de 
kracht en inspiratie.
 
Goede God, 
Wij leven in een wereld van overvloed, 
waar we vaak meer dan genoeg eten 
en drinken hebben. 
We weten dat vijf broden en twee 
vissen een menigte kunnen voeden. 
Toch vergeten we soms dat soms dat 
delen vermenigvuldigen is. 
Laten we onze overvloed delen met 
hen die het nodig hebben 
en laten we onze krachten 
verenigingen om armoede de wereld 

uit te helpen 
Wij vragen U: geef ons hiervoor de 
kracht en inspiratie.

Goede God, 
Veel mensen voelen zich in de kou staan. 
Wij kunnen hen de warmte geven  
waar zij zo naar verlangen. 
Laat onze naastenliefde als een warme 
deken zijn 
voor elk mens dat eenzaam 
en verdrietig is. 
Versterk ons besef dat elk mens 
een ander mens nodig heeft 
om Uw oneindige liefde te ervaren 
Wij vragen U: geef ons hiervoor de 
kracht en inspiratie.
 
Goede God, 
in Uw huis is iedereen welkom. 
Laten we ons hart op dezelfde wijze 
openstellen 
voor zieken, vluchtelingen 
en ontheemden. 
Laten we onze handen uitstrekken naar 

de vele mensen 
die vluchten voor armoede, 
oorlog en geweld 
in het besef dat wij het verschil 
kunnen maken voor mensen in nood.  
Wij vragen U: geef ons hiervoor 
de kracht en inspiratie.

Activiteit voor MVO-groepen of andere werkgroepen
In alle landen ter wereld – ook in Neder-
land – leven mensen in slechte, soms 
uitzichtloze omstandigheden. Honger en 
armoede zorgen dat mensen zich in de 
kou voelen staan. Je kunt heel praktisch 
een helpende hand toesteken. Zamel 
bijvoorbeeld goede, warme kleding in 

(zoals warme winterjassen en -truien) en 
doneer die aan de plaatselijke kleding- of 
voedselbank. Weggeven aan een dak-
lozenopvang is ook een mogelijkheid. 
Daarnaast kun je als kerk heel eenvoudig 
een ‘weggeefkast’ realiseren. Zet voor de 
kerk of pastorie een kast waarin mensen 

levensmiddelen en toiletartikelen kun-
nen zetten. Iedereen die het nodig heeft, 
kan uit deze kast spullen meenemen. Kijk 
regelmatig welke spullen snel meegeno-
men  worden en doe binnen de parochie 
een oproep om juist deze spullen regel-
matig aan te vullen. 

Suggesties om samen te doen
Werk maken van de zeven 
wegen van barmhartigheid
Via ‘De beweging van barmhartigheid 
is een werkschrift te bestellen met tek-
sten, liederen, gedichten en foto’s over 
de zeven werken van barmhartigheid. 
Ze kunnen als inspiratie dienen om 
tijdens bijeenkomsten te spreken over 
deze werken en hoe je daar in je eigen 
leven invulling aan kunt geven. Het 
werkboek is te bestellen via 
www.zevenwerken.nl. 

•	 Stuur een paasgroet 
 naar een gevangene
 Sluit aan bij de paasgroetenactie van 

de PKN. Tijdens de veertigdagentijd 
kun je op voorgedrukte kaarten 
een persoonlijke boodschap 
schrijven aan een gedetineerde. 
De PKN stuurt de kaarten door 
naar gevangenen. Meer informatie 
staat op: protestantsekerk.nl/
paasgroetenactie.

Karsten Winegeart via www.unsplash.com

Foto Ia Hu via unsplash.com
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“We moeten het fundamentele gegeven onder ogen zien dat de vele morele, 
sociale, politieke en economische crises die we meemaken, allemaal met 
elkaar in verband staan. Het gaat niet om afzonderlijke problemen, maar 
om oorzaken en gevolgen die met elkaar verband houden. Om die reden 
zijn wij geroepen om de uitdagingen van onze wereld tegemoet te treden 
in een geest van verantwoordelijkheid en barmhartigheid. […]  Alleen door 
te reageren op deze situaties met een onbaatzuchtigheid die is geïnspireerd 
door Gods grenzeloze en barmhartige liefde, zullen wij in staat zijn te bouwen 
aan een nieuwe wereld en een bijdrage te leveren aan Gods Rijk van liefde, 
gerechtigheid en vrede.” 

Uit: de boodschap van paus Franciscus voor de 56ste Wereldvrededag, 
1 januari 2023

Afbeelding: humphrey-muleba-Unsplash
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WNM in Buenos Aires (Argentinië) schreef 
in juli 2022: “De voedselprijzen zijn hier 
hét gesprek van de dag. Logisch, want de 
prijzen van de meeste producten zijn nu 
verdubbeld. Sommige prijzen, bijvoorbeeld 
die van olie, zijn zelfs verdriedubbeld. De 
meeste mensen uit onze wijk besteden nu 
het grootste gedeelte van hun inkomen 
aan voedsel. Als ze het al kunnen betalen.”
De inflatie komt bovenop de gevolgen 
van de coronapandemie. De verschillende 
crises lijken elkaar zo als vallende 
dominostenen op te volgen en versterken. 
Vanuit Tanzania schreef missionair 
werker Marielle Beusmans: “Door het 
uitbreken van de coronapandemie zijn in 
verschillende sectoren in Tanzania veel 
banen verloren gegaan, vooral in toerisme 
en transport. Mensen verloren hun baan 
en konden daardoor het schoolgeld niet 
meer betalen voor hun kinderen. De 
prijs van basisvoedsel op scholen (maïs 
en bonen) is in een jaar tijd verdubbeld. 
Bovendien heeft de klimaatverandering 
ernstige droogte veroorzaakt en zijn de 
oogsten volledig mislukt of is de opbrengst 
afgenomen. Het is moeilijk om nog 
voldoende groenten te verbouwen in de 
schooltuinen.” 

Supercycloon
Klimaatverandering is overal een thema. 
De armste landen hebben, anders dan 
rijke landen, niet de middelen om zich 
ertegen te weren. Extra wrang daarbij 
is dat zij nauwelijks hebben bijgedragen 
aan de uit de hand gelopen uitstoot 
van CO2 die de klimaatveranderingen 
veroorzaakt. Wil Wolfs schreef in 
augustus 2022 vanuit de Filippijnen: “De 
laatste cycloon Odette, in december 
2021, had een kracht vergelijkbaar met 
supercycloon Yolanda in 2013. Odette 
kwam aan land op een plaats waar sinds 
mensenheugenis geen zware cycloon 
geweest was. De mensen waren dan ook 
totaal onvoorbereid. Het smelten van 
de ijskappen op de Zuidpool zorgt voor 

De impact van de oorlog is 
wereldwijd voelbaar. Oekraïne is 
een belangrijke producent van 
granen. Het is verantwoordelijk voor 
ongeveer 10% van de wereldwijde 
graanexport. Door de oorlog kwam 
de graanproductie en -export in 
het nauw en dat leidde tot een 
stijging van de graanprijzen op de 
wereldmarkt. De oorlog leidde 
wereldwijd ook tot een energiecrisis 
en hoge energieprijzen. 
Mensen in de armste landen 
hebben hier het meest onder 
te lijden. Dat horen missionaire 
ontwikkelingsorganisaties 
rechtstreeks van hun 
projectpartners, missionarissen 
en missionair werkers. Zij 
spreken keer op keer over 
stijgende voedselprijzen, inflatie, 
klimaatverandering en hoe de 
armsten daardoor het hardst worden 
getroffen. Tatiana Waterink (Week 
Nederlandse Missionaris) tekende 
de onderstaande berichten op. 

Dominostenen
Marc van der Post, uitgezondene van 

‘We leven 
allemaal 

onder dezelfde 
hemel’

In 2021 stelde de VN een ‘Internationale Dag van Menselijke Broederschap’ in, geïnspireerd door een initiatief van 
paus Franciscus en grootimam Ahmad Al-Tayyeb. In 2019 ondertekenden zij gezamenlijk het document ‘Menselijke 
broederlijkheid voor wereldvrede en samenleven’. Daarin schreven zij:  “God heeft alle mensen met gelijke rechten, 
plichten en waardigheid geschapen heeft en hen opgeroepen heeft om als broeders te leven.” Hoe profetisch en 
noodzakelijk hun boodschap was, bleek eind februari 2022 toen Rusland Oekraïne binnenviel. In een tijd die smeekt om 
grote problemen gezamenlijk het hoofd te bieden, stonden we plotseling aan de rand van een nieuwe wereldoorlog. 

Kinderen krijgen maïspap te eten

Water geven aan de kleine stekjes
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andere stromingen van water en lucht 
waardoor het noorden van de Filipijnen 
minder regen krijgt dan voorheen, 
en er meer zwaardere stormen aan 
land komen. De opbouw is nog steeds 
bezig. Waar in de statistieken staat dat 
er slechts 3800 huizen zijn vernietigd, 
moet je denken aan stenen huizen. 
De hutjes waar veel armen wonen zijn 
niet meegeteld. Hoogspanningsmasten 
braken als luciferhoutjes, en het 
herplaatsen in de bergen is een 
moeizaam karwei. Na zes maanden is nog 
niet overal de elektriciteitsvoorziening 
hersteld.”

In een kort bericht dat Hermien Boudens 
in juli 2022 schreef vanuit Brazilië, 
komen de bovengenoemde thema’s 
-  corona, voedselcrisis, inflatie en 
klimaatverandering - allemaal terug: “We 
willen steun voor het grootste deel echt 
besteden aan elementaire voedselhulp. 
Naast de corona hebben we hier in het 
Noordoosten de afgelopen weken met 
enorme en uitzonderlijke regenval te 
maken gehad, waardoor hele wijken 
van verschillende steden onder water 
kwamen te staan, met alle gevolgen van 
dien. Bovendien rijzen de kosten voor 
levensonderhoud de pan uit. De inflatie 
ligt rond de 11%, maar als je alleen kijkt 
naar de levensmiddelen, dan zijn de 
prijzen gemiddeld 50% gestegen.”

Broeders en zusters allemaal
Zoals aan het begin opgemerkt is tegen 
deze achtergrond de boodschap van 
de Internationale Dag van Menselijke 
Broederschap uitermate actueel. Ter 
gelegenheid van de tweede editie van 
deze dag in 2022, dus vlak voor het 
uitbreken van de oorlog in Oekraïne, 
zei paus Franciscus het volgende: “Dit 
is geen tijd voor onverschilligheid. 
Ofwel zijn we allen broers en zusters, 
ofwel valt alles uiteen.” Hij klaagde 
in zijn boodschap het geweld aan dat 
mensen vernietigt en waardoor kinderen 
honger lijden en hun kansen voor 
opleiding slinken. Hij benadrukte zijn 
overtuiging dat alle mensen, ongeacht 

hun religie of geloofsovertuiging, 
geroepen zijn om een   ‘cultuur van 
vrede’ te bevorderen die iedereen 
verwelkomt en tegelijkertijd 
ontwikkeling en solidariteit 
aanmoedigt. 
In zijn boodschap herhaalde de 
paus meerdere keren dat “we 
allemaal onder dezelfde hemel 
leven en allemaal Gods kinderen 
zijn, ongeacht onze huidskleur 
of sociale klasse. […] Ik moedig 
iedereen aan om zich in te zetten 
voor vrede en concreet te reageren 
op de problemen en behoeften 
van de minsten, de armen en de 
weerlozen.” Dezelfde boodschap 
van onderlinge verbondenheid is te 
vinden in zijn encycliek Fratelli Tutti 
uit 2020. 
We zien momenteel voor onze 
ogen gebeuren waar de paus 
voor waarschuwt. Hij biedt ons in 
deze duistere tijden een moreel 
kompas. Het klinkt zwaar, maar 
waar het om draait is niets minder 
dan leven en dood van mensen 
en medeschepselen. Zoals ook 
geschreven staat in het boek 
Deuteronomium: “Leven en dood 
houd ik u voor, zegen en vloek. Kies 
dan het leven, dan zult gij met uw 
nakomelingen het leven bezitten.” 
(Deuteronomium 30, 19)

Gerard Moorman

Wachtrijen voor eten in Buenos Aires

Hoge voedselprijzen in Buenos Aires
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Begin 2021 was Nederland grotendeels in 
lockdown, vanwege de coronapandemie. 
Veel activiteiten waren stilgelegd, en 
als er iets doorging, moest het op heel 
andere manieren dan gebruikelijk. De 
kinderen in de Sint-Franciscusparochie, 
die de hele Bommelerwaard omvat, 
maken jaarlijks in de Vasten een 
Palmpaasstok. Dat jaar zou het wat 
anders gaan dan normaal.

Een kinderproject in coronatijd
Danny Hakvoort: “We vroegen ons af: 
kun je op een creatieve manier zichtbaar 
maken wat de kerk doet en vooral ook 
wat er hier in de parochie gebeurt? Het 
idee ontstond toen een meisje uit de 
Eerste-Communiegroep vroeg wie Jezus 
nu was. Het Vastenthema was ‘Handen 
heb je om te geven’. We bedachten 
toen een project rond de werken van 
barmhartigheid.”
“We zien dat mensen allerlei dingen 
doen die je kunt zien als werken van 
barmhartigheid. Het is alleen vaak 
onzichtbaar voor de parochie. We 
hebben de kinderen die meededen, 
en via hun ook de ouders, kennis laten 
maken met allerlei mensen en groepen 
die actief zijn in de regio: kerkmensen, 
maar ook anderen.”

Aan de slag met de werken van 
barmhartigheid
In de weken vóór Palmzondag werden 
er acht filmpjes opgenomen. In elk 
filmpje kwam een van de werken van 
barmhartigheid aan bod. Eerst werd er 
iets verteld over het betreffende werk 
van barmhartigheid, daarna kregen de 
kinderen een lied te horen dat ze konden 
instuderen, elke keer een couplet erbij, 
dan was er een interview met iemand die 
iets doet in het kader van het onderwerp. 
Vervolgens kregen de kinderen een 
opdracht om zelf iets te doen en tenslotte 
konden ze een voorwerp gaan knutselen 
voor op de Palmpaasstok.

Een project in de vasten tijdens de coronapandemie

Handen heb je om te geven 
De vraag van een Eerste-Communicantje: “Wie was Jezus eigenlijk?” leidde in de coronatijd in de Franciscusparochie 
in de Bommelerwaard tot een mooi project. Het gezinspastoraat besloot de kinderen geen ingewikkeld verhaal 
te vertellen, maar te laten zien wat mensen doen aan barmhartigheid, in navolging van de woorden van Jezus in 
Mattheüs 25. We spraken met de toenmalige coördinator van het gezinspastoraat, Danny Hakvoort.

Een palmpaasstok, gemaakt tijdens het project

missionaire agenda 2023-1

pagina 14



Achtereenvolgens kwamen aan bod:

•	 De dorstige te drinken geven en de 
hongerige voeden

•	 De doden begraven
•	 De naakte kleden
•	 De onbekende huisvesten
•	 De gevangene of zieke bezoeken
•	 Zorgen voor de schepping

Bij de interviews werden mensen 
gevraagd die bij de kerk horen, maar 
ook juist mensen die er niet bij horen. 
De bedoeling was dat zichtbaar 
werd wat mensen allemaal doen aan 
barmhartigheid, en dat mensen zich ook 
geroepen konden voelen om zelf iets 
te gaan doen. Bij sommige werken was 
wat creativiteit nodig. Zo interviewde de 
projectgroep bij de doden begraven een 
medewerker van de begraafplaats. Als 
activiteit voor de kinderen werd bedacht 
dat zij een kaarsje konden opsteken voor 
iemand die ze misten. Het project was 
niet bij het begin al helemaal uitgewerkt, 
het groeide gaandeweg. Terwijl de groep 
bezig was, kwamen de ideeën en werden 
ze uitgevoerd.
Het besluit van het project was dat de 
kinderen met hun ouders langs de kerk 
konden rijden met de Palmpaasstok die 
ze gemaakt hadden. Die werd dan in het 
langsrijden gezegend door de pastor. 
Deze bijzondere manier had natuurlijk te 
maken met de coronalockdown. Het gaf 
wel een mogelijkheid om het project, dat 
vooral van huis uit was uitgevoerd, toch 
nog een gezamenlijke afsluiting te geven.

Effecten van het project
Danny Hakvoort: “De gedachte achter 
het project was zichtbaar maken 
en aansluiting zoeken. Net zoals 
missionarissen altijd hebben gedaan, 
probeerde de het familiepastoraat om 
in de activiteit aan te knopen bij iets wat 
voor de mensen bekend is. Kerk is samen 
vieren, samen leren, samen doen.”
Het project had een paar mooie effecten. 
Voor de groep die de Vastenactie 
organiseerde was het een uitkomst 

dat er in ieder geval iets mogelijk was. 
De normale inzamelingsactie kon niet 
plaatsvinden; nu kon er in ieder geval 
een activiteit worden gehouden. De 
Vastenactie had binnen het project maar 
een bescheiden plaats, maar ze werd 
meer dan in andere jaren ingebed in het 
hele parochieleven.
Dat laatste gold ook voor andere 
dingen die in beeld werden gebracht. 
In de context van het gezinspastoraat 
konden allerlei mensen die mooie 
dingen doen, in de parochie laten zien 
wat hen bezighield. Danny Hakvoort: 
“Samen dingen praktisch doen verbindt 
mensen. Het overschrijdt theologische 
tegenstellingen, die we in de kerk vaak 
zien. Er is niet alleen catechese nodig, we 
moeten ook samen dingen aanpakken 
en zo nieuwe dingen gaan zien. Daarom 
heette bij ons de catechese ook: 
ontdekken.”

Op een idee gebracht?
De centrale gedachte achter dit project 
is niet zo moeilijk om ook elders uit te 
voeren. Overal zijn mensen actief voor 
hun medemensen. Dit gebeurt door 
kerkmensen en door vele anderen. 
Opvallend is dat kerkmensen ook veel 
doen buiten kerkelijke kaders. Het is 
een mooi idee om dit een keer samen 
te brengen, zodat het zichtbaar wordt 
in de parochie. Het blijkt voor kinderen 
interessant. Zij leren dat geloven niet 
alleen een kwestie is van denken, bidden, 
praten, en luisteren, maar ook van doen, 
van inzet voor hun medemensen. De 
vorm waarin het in de Bommelerwaard 
gebeurde was natuurlijk bepaald 
door de omstandigheden van corona. 
Daarom gebeurde het meeste online. 
Maar het online werken is niet alleen 
een noodgreep geweest, het kan ook 
in normale tijden gebruikt worden om 
mensen in een grote parochie ergens 
bij te betrekken. Het is goed erbij te 
bedenken dat niet alles meteen perfect 
hoeft. Het kan gaandeweg groeien.

Tom Boesten

Een project in de vasten tijdens de coronapandemie

Handen heb je om te geven 

Ik was gevangen en jullie hebben mij bezocht
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Om de boodschap van Laudato Sí sterker 
te promoten richtte mgr. Gerard de 
Korte, bisschop-referent voor kerk en 
samenleving, in 2021 de Laudato Sí 
Alliantie Nederland op. Tien katholieke 
organisaties werken daarin samen: 
bisschoppenconferentie, Konferentie 
Nederlandse Religieuzen, Cordaid, 
Vastenactie, Socires, Huis van Dominicus, 
Groengeloven.com, Solidair Groningen 
& Friesland, De KIM en het Netwerk 
Katholieke Vrouwen.
In 2022 werd een staf aangesteld. 
Daan Savert (30) is inhoudelijk 
projectcoördinator, Matty van 
Leijenhorst (32) is verantwoordelijk voor 
communicatie. Ondanks de relatief korte 
tijd dat ze samenwerken wekken ze de 
indruk van een geolied team. Het talent 
en de bevlogenheid spatten ervan af.

Wat heeft jullie persoonlijk het sterkst 
geraakt in de encycliek?
Matty: “Dat een christelijk leider, de 
paus nog wel, met de boodschap komt 
dat alles met alles in verbinding staat. 
De mens staat niet boven de schepping, 
maar maakt er deel van uit. Dat was voor 
mij als protestant nieuw toen ik in 2016 
een workshop volgde over de encycliek. 
De boodschap die ik meekreeg in mijn 
kerk was toch vooral dat het geloof draait 
om de relatie tussen mens en God.” 
Daan: “Ik ben onder de indruk van de 

scherpte waarmee de paus de uitbuiting 
van mensen en de vernietiging van het 
milieu aankaart. Het Tweede Vaticaans 
Concilie sprak over de noodzaak om 
voortdurend de tekenen van de tijd te 
bestuderen en  te verklaren in het licht 
van het Evangelie. Dat doet de paus in 
Laudato Si’.”

Wat is jullie indruk tot nu toe: zijn 
katholieken serieus aan de slag gegaan 
met de boodschap van Laudato Si’? 
Daan: “Ik heb de afgelopen maanden 
een aantal gesprekken gevoerd in 
bisdommen. Men kent de encycliek wel, 
maar de boodschap wordt nog te weinig 
vertaald in beleid. Ik begrijp dat men 
worstelt met vergrijzing en afnemend 
kerkbezoek, maar Laudato Si’ verdient 
veel meer aandacht.”

Kan Laudato Si’ zorgen voor nieuwe 
vitaliteit in de kerk? 
Daan: “Ik denk dat Laudato Si’ de kerk kan 
helpen nieuwe dimensies te ontdekken 
van het Evangelie. Maar het gaat er 
niet in de eerste plaats om dat we als 
kerk aantrekkelijker worden; wel dat we 
waarachtiger worden. De kerk moet zich 
nederig opstellen en erkennen dat we 
echt niet voorop lopen in de beweging 
voor het behoud van de schepping. 
Andere groepen en bewegingen hebben 
ons daarin veel te leren.”

Een moreel kompas
in de zoektocht
naar toekomst
We moeten als mensheid leren omgaan met de begrensdheid van de aarde, zoveel 
leert ons de milieucrisis inmiddels Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus over 
de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’, blijft ook bijna acht jaar na publicatie 
een moreel kompas in onze zoektocht naar een wereld die toekomst heeft.
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Wat willen jullie bereiken met de Laudato 
Si’ campagne?
Matty: “Sowieso meer bekendheid 
van de boodschap van Laudato Si’: 
dat we samen met de hele schepping 
moeten werken aan de gezondheid 
van ons gemeenschappelijke huis.  We 
willen ook de omstandigheden creëren 
waarin mensen gaan beseffen wat dat 
betekent en ernaar gaan leven. We 
zetten in op drie aandachtsvelden: 
ecospiritualiteit, ecopraxis en eco-
beleidsbeïnvloeding. Ecospiritualiteit 
gaat om de bewustwording dat we 
als mensen in relatie staan tot al het 
andere dat leeft en bestaat; het gaat 
om verwondering, dankbaarheid en 
verbondenheid. Ecopraxis gaat over onze 
levensstijl, over leren leven met genoeg 
en anderen daarin meenemen. Bij eco-
beleidsbeïnvloeding kan je denken aan 
politieke actie, pleiten voor fossielvrije 
energie, lobbyen, etc. 

Laudato Si’ is geen eindpunt, eerder een 
dubbele punt. Welke kwesties moeten we 
de komende jaren verder uitwerken wat 
jullie betreft?
Daan: “Laudato Si’ spoort ons zeker aan 
om thema’s verder te verdiepen, zoals 
de onderlinge verbondenheid van de 
gehele schepping en de rol van de mens 
in dit geheel. Ik mis hierin overigens de 
inbreng van vrouwelijke denkers. Juist 

zij hebben een grote bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van een ecologische 
theologie en spiritualiteit. Op het 
praktische vlak zijn er ook wel zaken 
waar we verder over moeten nadenken. 
Zo spreekt Laudato Si’ niet over vliegen 
en vlees eten, terwijl juist dat zaken 
zijn die grote impact hebben op onze 
ecologische voetafdruk. We moeten dus 
blijven zoeken naar de consequenties van 
een ecologische bekering, zowel op het 
niveau van denken als dat van handelen.

Het is een christelijk werk om heidenen 
te bekeren en een heidens werk om 
christenen te bekeren. Hoe denken jullie 
dat laatste vol te houden?
Matty: “Het helpt mij om te zien dat 
er een bredere beweging gaande is, 
hier en wereldwijd. Wij zijn een kleine 
schakel in dat geheel en leveren er een 
bijdrage aan. En het is voor mij een 
geruststellende gedachte dat het niet 
aan ons is om de wereld te veranderen. 
God heeft de wereld in zijn hand. Het is 
aan ons om mee te werken aan het Rijk 
Gods.”
Daan: “Mij helpt het om de natuur in te 
gaan. Daar zie je dat dingen tijd kosten. 
We zijn zo gewend dat alles zo snel 
mogelijk tot stand moet komen, liefst 
hier en nu. Laten we wel wezen: dit soort 
veranderingsprocessen verlopen niet 
zonder slag of stoot. We raken met deze 
boodschap wel degelijk aan veel heilige 
huisjes van onze cultuur.”
 
Welke rol kunnen kerken spelen in de 
duurzaamheidsbeweging?
Daan: “Veel mensen voelen zich 
wanhopig over de toekomst van de 
aarde. Als kerk moeten we daar iets 
mee. We leven vanuit de overtuiging dat 
alles wat leeft van waarde is. Daarom is 
wanhopen geen optie.”

Gerard Moorman

Aan de slag met Laudato Si’ 
•	 Liturgie: Op www.laudato-si.

nl is een schat aan liturgisch 
materiaal te vinden voor 
themavieringen. Ook 
vindt u er elke week een 
nieuwe voorbede voor de 
zondagsviering. 

•	 Filmavond: Bekijk samen de 
Laudato Si’ documentaire 
‘The Letter’ (te vinden 
op Youtube). Vraag een 
gesprekshandleiding aan via 
info@laudato-si.nl 

•	 Themabijeenkomst: 
Organiseer een Laudato Si’ 
bijeenkomst, bijvoorbeeld 
in de Scheppingsperiode (1 
september – 4 oktober) of 
tijdens de jaarlijkse Laudato 
Si’ week (14-20 mei 2023). 
U kunt via bovenstaand 
emailadres een beroep doen 
op een spreker.

•	 Kijk op de website 
voor webinars, 
themabijeenkomsten of 
retraites.

Matty en Daan
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NIEUWS / BERICHTEN

Continentale fase synodaal proces
Van 5 t/m 12 februari is in Praag de Eu-
ropese bijeenkomst gehouden over het 
synodaal proces. Dit is een van de conti-
nentale voorbereidingsmomenten voor 
de Bisschoppensynode die in oktober 
plaatsvindt. Bij het ter perse gaan van 
dit blad waren de uitkomsten nog niet 
bekend. Wel is duidelijk dat het synodale 
proces wereldwijd veel losmaakt. In alle 
werelddelen bezinnen katholieken zich 
op het geloof en het kerkzijn. Op 12 janu-
ari hielden de katholieke internationale 
vrouwenorganisaties Andante en Catholic 
Women’s Council een webinar. Tegelij-
kertijd kwam in Luxemburg een groep 
theologen en pastores bijeen. De Tsje-
chische priester en schrijver Tomáš Halík 
verwoordde het zo: “Synodaliteit is een 
speciale manier om een rijpere vorm van 
christen-zijn te ontwikkelen. Een vorm 
van christen-zijn die opener, oecumeni-
scher en flexibeler is, en die open staat 
voor de tekenen van de tijd. Het gaat er 
niet om dat wij ons gewoon aanpassen 
aan de heersende tijdgeest. We proberen 
om in wat er hier en nu gebeurt, te her-
kennen hoe God tot ons spreekt.”
Bron citaat Halík: Kerknet.be

Oecumenische gebedswake aan 
vooravond bisschoppensynode
De 16e Bisschoppensynode, die in 
oktober van dit jaar wordt gehouden, 
zal worden voorafgegaan door een 

oecumenische gebedswake. Het idee 
hiervoor kwam uit de Taizégemeenschap, 
en het is door paus Franciscus omarmd. 
Volgens de paus moet dat initiatief de 
nauwe band duidelijk maken tussen de 
eenheid van de christenen en het pad 
van synodale bekering van de katholieke 
Kerk. Hij deed de aankondiging aan de 
vooravond van de jaarlijkse Gebedsweek 
voor de Eenheid van de Christenen 
van 18 tot 25 januari. De algemene 
assemblee van de bisschoppensynode 
over synodaliteit (2021-2024) heeft 
als thema: Voor een synodale Kerk: 
communie, participatie, missie en wordt 
verspreid over twee periodes: de eerste 
van 4 tot 29 oktober 2023 en de tweede 
in oktober 2024.

De paus legde de aanwezigen op het 
Sint-Pietersplein zondag uit dat het 
initiatief samen met de broeders van 
de oecumenische gemeenschap van 
Taizé wordt voorbereid. Hij nodigt onze 
broeders en zusters van alle christelijke 
denominaties uit om deel te nemen aan 
deze bijeenkomst van het volk van God. 
Eind 2012 was er al een gebedswake op 
het Sint-Pietersplein, in aanwezigheid 
van paus Benedictus XVI, met leiders 
van de andere Kerken. Dit keer wordt 
in het bijzonder de jeugd  uitgenodigd 
en staat de wake nadrukkelijk in het 
teken van de eenheid van de christenen 
en de bisschoppensynode over een 
synodale Kerk. De Taizégemeenschap 
organiseert in het weekend van de 
wake (30 september – 1 oktober) een 
jongerenprogramma.
Bron: Vatican News

Ranglijst Open Doors van 
vervolging van christenen
De organisatie Open Doors heeft 
weer haar jaarlijkse lijst van landen 
gepubliceerd waar christenen worden 
vervolgd. Men concludeert dat één op de 
zeven christenen wereldwijd te maken 
heeft met vervolging omwille van het 
geloof. Die vervolging neemt overigens 

zeer diverse vormen aan. In landen als 
Noord-Korea, China, Saoedi-Arabië en 
ook Nicaragua is het de overheid die 
christenen het leven onmogelijk of in 
ieder geval moeilijk probeert te maken. 
In bepaalde Afrikaanse landen zijn het 
terroristische organisaties, die aanslagen 
plegen op kerken. In landen als Irak en 
Syrië hebben christenen te lijden van de 
gewapende conflicten, die deze landen 
al heel lang teisteren. Een kritische vraag 
die te stellen is aan Open Doors is of dit 
allemaal christenvervolging moet heten.

Nieuw VN-akkoord erkent 
inheemse volken als beschermers 
van de natuur
Menselijke activiteiten zoals industriële 
landbouw en visserij bedreigen tot 
een miljoen planten-, insecten- en 
diersoorten met uitsterven, volgens 
een VN-rapport uit 2019. Inheemse 
gemeenschappen spelen een sleutelrol 
bij het beschermen van de natuur, 
aangezien hun land ongeveer 80% van 
de resterende planten- en diersoorten 
op aarde bevat. Leiders van inheemse 
gemeenschappen zijn opgetogen 
over een belangrijke doorbraak in 
het mondiaal biodiversiteitspact dat 
tijdens de VN-top afgelopen december 
in Montreal werd goedgekeurd. De 
hoofddoelstelling om tegen 2030 
ten minste 30% van de planeet te 
beschermen, omvat namelijk een 
uitdrukkelijke erkenning van de 
landrechten van de inheemse bevolking. 
In de afgelopen decennia werden 
inheemse gemeenschappen soms 
van hun land verdreven, juist omdat 
het beschermde gebieden werden. 
De definitieve tekst die tijdens de top 
werd goedgekeurd, zou dergelijke 
problemen in de toekomst moeten 
helpen voorkomen, aangezien erin 
wordt benadrukt dat inheemse volkeren 
hun rechten op ‘duurzaam gebruik’ van 
natuurlijke hulpbronnen ‘op basis van 
gewoonte’ moeten kunnen uitoefenen.
Bron: IPS, 20 december 2022
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Duurzame ontwikkelingsdoelen in gevaar
In 2015 kwamen 193 landen overeen om alles in werking te 
zetten om tegen 2030 zeven ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ 
te realiseren. Zo werd onder meer vastgelegd om het aantal 
mensen dat in armoede leeft te halveren; een einde te 
maken aan de honger; ervoor te zorgen dat alle kinderen 
kwalitatief onderwijs volgen; aanzienlijk meer geld vrij te 
maken voor de bescherming van ecosystemen. Van sommige 
doelen is nu al duidelijk dat het niet zal lukken deze te 
halen. De zesde doelstelling bijvoorbeeld, drinkbaar water 
en een toilet voor iedereen, is in grote delen van de wereld 
nog steeds een verre droom. De World Health Organisation 
roept daarom regeringen op om inspanningen op te schalen 
en in te zetten op goed bestuur, meer financiering en de 
ontwikkeling van meer capaciteit. In maart 2023 zal in New 
York tijdens de VN-Waterconferentie de voortgang van de 
zesde doelstelling worden geëvalueerd.
Bron: IPS, 16 december 2022
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Ieder is van betekenis voor de ander
We zijn 2022 gepasseerd en staan nu aan het begin van 2023. Diverse gebeurtenissen uit het afgelopen jaar nemen we
mee in dit nieuwe jaar. Zoals op wereldniveau: de Oekraïens-Russische oorlog, en op kerkelijk niveau: het synodale proces.  
Beide vragen onze aandacht. De oorlog brengt mensen spontaan in actie. Zonder de aandacht voor binnenlandse 
problemen zoals de hoge gasprijzen en de onvrede van arbeiders te verwaarlozen, biedt de samenleving vluchtelingen 
onderdak. Het gebeurt allemaal met liefde.

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. 

Dit gedeelde enthousiasme en deze 
bezorgdheid doet me denken  aan de 
encycliek Fratelli Tutti. Broederschap is 
belangrijk en moet de basis zijn van onze 
menselijke relaties. Het maakt het ons 
mogelijk om iedereen te erkennen, te 
waarderen en lief te hebben, ongeacht 
eventuele verschillen. Want we zijn 
tenslotte uit dezelfde baarmoeder 
voortgekomen, namelijk de baarmoeder 
van God. Hij is onze Schepper. Daarom 
is er voor ons geen reden een ander 
met eigen unieke eigenschappen te 
negeren. In onze wereld moet de geest 
van eenheid in verscheidenheid worden 
gewaarborgd.
In deze geest van broederschap wordt 
verder gegaan met het synodale proces, 
dat paus Franciscus in 2022 in gang heeft 
gezet. Het is nog steeds een actueel 
en uniek gebeuren. Wij zijn als kerk 
geroepen om samen op weg te gaan, te 
groeien en naar de wereld te luisteren 
zonder te oordelen. De Kerk is geroepen 
het gezicht van Gods barmhartigheid aan 
de wereld te tonen. 
De Kerk, die deel uitmaakt van de 
wereld, moet zichzelf in de wereld 
manifesteren. Dit manifesteren stelt de 
Kerk in staat zich bewust te worden van 
haar identiteit, eigen uitdagingen en 
behoeften en welke haar bijdrage kan zijn 
aan de wereld. Dit kan alleen gebeuren in 
een onderlinge dialoog. Daarvoor is het 
nodig dat de ander de ruimte geeft en ik 
de ruimte krijg. Het kan zijn dat eenzelfde 
gebeurtenis verschillend wordt gezien 
en begrepen. Iedereen heeft zijn eigen 

opvattingen. Dat moet gewaardeerd en 
gehoord worden. Samen moeten we naar 
een oplossing zoeken; een dominante 
houding is ongewenst.
Paus Franciscus benadrukt in 
zijn encycliek dat de aarde een 
gemeenschappelijk huis is. De mensheid 
leeft in één huis, een plek waar niemand 
wordt verwaarloosd: geen grootouders, 
ouders of kinderen. Allen groeien en 
werken samen. Als de één ziek is, komt 
een ander helpen. Dit is het beeld van 
een echte gemeenschap; dit is een sterke 
en zegevierende sociale gemeenschap. 
Natuurlijk is een gezin niet altijd 
perfect. Ruzies kunnen overal gebeuren. 
Maar dat mag ons niet van elkaar 
scheiden. Niemand is anoniem in het 
gemeenschappelijk huis dat onze aarde 
is. Ieder is van betekenis voor de ander. 
In zijn homilie tijdens zijn bezoek aan 
Jordanië bad onze paus: “Ik vraag de 
Heer ons hart voor te bereiden om 
onze broeders en zusters te ontmoeten, 
ongeacht verschil in ideeën, taal, cultuur, 
religie; dat Hij ons hele wezen mag 
zalven met de olie van Zijn genade, dat 
we genezen mogen worden van fouten, 
misverstanden en strijd; genade om ons 
met nederigheid en zachtheid te leiden 
op het moeilijke maar vruchtbare pad in 
de zoektocht naar vrede.” 
Het gebed en het verlangen van de paus 
zijn het gebed en het verlangen van de 
Kerk, en dus van ons allemaal.

Pater Stefan Musanai, smm

COLUMN
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