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Het missiesecretariaat heeft in 2011 de fundamenten gelegd voor een
succesvolle doorstart. Door middel van deze nieuwsbrief willen we u
informeren over onze plannen voor 2012.
In de 40‐dagentijd willen we in ons bisdom een nieuw initiatief lanceren.
Om het saamhorigheidsgevoel van de regio’s en parochies ten aanzien
van de Vastenaktie te vergroten is het plan om een Vastenestafette uit
te voeren. Het idee is dat 40 dagen lang steeds een andere parochie een Vastenactiviteit
organiseert. Een vastenmaaltijd, een meditatie, lezing, concert, alles is mogelijk.
Een symbolische fakkel en dagboek zullen van parochie op parochie worden doorgegeven
om na 40 dagen tijdens Pasen in de H. Bavo‐kathedraal te eindigen. Op
een speciale weblog kan de fakkel gevolgd worden, kunt u uw activiteit
aanmelden en kunnen ervaringen worden gedeeld. Deze weblog:
http://vastenestafette2012.blogspot.com/ is inmiddels in de lucht.
Bekijk hem eens!
In augustus 2011 zijn 9 jonge meiden naar Ethiopië gereisd om daar de
projecten van de Vastenaktie te gaan bekijken. Deze jonge
enthousiastelingen, die door de stichting Dare2Go zijn begeleid,
hebben een geweldige ervaring opgedaan waar ze in uw parochie of groep graag over
komen vertellen. Uw Vastenactiviteit zou daar een uitstekende gelegenheid voor kunnen
zijn. Het “boeken” van de dames kan via missiesecretariaat@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl
of 023‐5112600. Let op: de beschikbaarheid is beperkt, dus meld u spoedig aan.
In de zomer van 2012 zal het missiesecretariaat jongeren tussen de 16 en 18 jaar uitdagen
deel te nemen aan een sportief evenement: de Mission Adventure Trail. Startend in Heiloo
zullen de jongeren een week lang lopend, kajakkend, fietsend of anderszins van plek naar
plek gaan. Ze zullen sportieve proeven afleggen waarvoor ze via allerlei kanalen sponsors
gaan zoeken. Laat je hierbij inspireren door het Glazen Huis. Het geld is bedoeld voor een
specifiek missieproject waar we langdurig aan verbonden zullen zijn en waar de jongeren na
3 jaar deelname mogelijk zelf een reis naar toe zullen maken. Een dynamische presentatie
over de MAT 2012 kunt u vinden op http://prezi.com/_afmhczvpedd/mat‐2012/ .
Een groep jongeren uit Heerhugowaard De Noord is zich aan
het voorbereiden om in juli een reis te maken naar het
Afrikaanse land Burundi. Zij zullen daar o.a. het sportproject
van de stichting Izere gaan bezoeken en in een weeshuis zelf
de handen uit de mouwen gaan steken.
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De eerste contacten worden gelegd om de WereldJongerenDagen van juli 2013 in Brazilië te
verbinden aan een missionair project waar de jongeren zich voor in kunnen gaan zetten. Het
kan natuurlijk niet zo zijn dat jongeren een land als Brazilië bezoeken, zonder kennis te
maken met de missionaire initiatieven voor de allerarmsten die
daar al decennialang worden uitgevoerd!
Wist u dat.. ons bisdom
65 MOV‐groepen telt?

Naast inspirerende contacten die met de verschillende
migrantenparochies in ons bisdom zijn en worden aangegaan,
wil de missiesecretaris in ieder geval per regio pastores en
MOV‐groepen persoonlijk leren kennen. De eerste afspraken hiervoor worden inmiddels
vastgelegd. Graag wil het missiesecretariaat hen ondersteunen in het organiseren van de
landelijke missionaire acties en het leggen van contacten
met andere groepen in ons bisdom en projecten in de
Derde Wereld. De landelijke club van missiesecretarissen
is momenteel een cursusaanbod aan het ontwikkelen,
wat hier wellicht voor kan worden ingezet.
De grote wens van het missiesecretariaat is om met
landen in 3 verschillende continenten een bisdomrelatie
aan te gaan. Voor Azië is dat al ruim 40 jaar Hyderabad.
Deze relatie wordt intensief aangehaald met 5 nieuwe
parochierelaties tussen ons bisdom en Hyderabad. In
Afrika is een actieve start gemaakt met de relatie met
Burundi. Voor Latijns‐Amerika wordt gedacht aan het
uitbouwen van de bestaande contacten in Honduras. Dat
zal in 2012 verder vorm worden gegeven. Heeft uw parochie of MOV‐groep de wens om een
eigen project te adopteren en een langdurige missionaire relatie aan te gaan, neem dan
contact op met het missiesecretariaat!

We wensen u prettige Kerstdagen
en een geïnspireerd 2012

..er vanuit ons bisdom nog
50 missionarissen
wereldwijd actief zijn ?

Matthieu Wagemaker pr
Evert Veldman
Missiesecretariaat bisdom Haarlem‐Amsterdam
Kruisweg 69, 2011 LB Haarlem
missiesecretariaat@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl

..ruim 300 mensen in ons
bisdom zich inzetten voor
MOV?

