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NIEUWSBRIEF MISSIESECRETARIAAT
Vrede voor Syrië

MOV, met de
V van Vrede

Op 21 september start de Vredesweek. Dat wij als MOV
groepen ons hard moeten maken voor de V van Vrede, lijkt
urgenter dan ooit nu de Vredesweek in het teken staat van
Syrië. U bent in de afgelopen weken in het nieuws
geconfronteerd met beelden van het verschrikkelijke lijden
van vele duizenden Syrische burgers. Onze Paus Franciscus
heeft een emotionele oproep gedaan voor onze inzet tot
vrede in het Midden-Oosten. Voor de hele kerk heeft hij
zaterdag 7 september, de
geboortedag van Maria,
uitgeroepen tot een dag van vasten en gebed voor vrede in
Syrië, het Midden-Oosten en de gehele wereld. Bisschop
Punt heeft de boodschap opgepakt en een brief uitgezonden
naar alle parochianen om gehoor te geven aan deze oproep.
De brief is na te lezen op de website van het bisdom. Het is
kort dag, maar u zou zich kunnen aansluiten bij het initiatief
van pastoor Wagemaker voor een wake in Overveen, zie zijn
weblog, of zijn voorbeeld na te volgen. We beseffen, het is
een dubbele boodschap om Stil te staan en stil te worden
door middel van een wake en gebed en tevens om uw Stem
te laten horen tegen dit geweld. Vandaar de Vredesweek:
tegenover onmenselijk lijden mag/moet een kerk staan die
getuigt van liefde en van hoop. Maak het zichtbaar!

Schrijf u in voor de Diocesane Missiedag vóór 14 september!

Wereldmensen
Grote kans dat u, net als wij, na een uitstekende vakantie,
weer een frisse start hebt gemaakt met uw werkzaamheden.
De voorbereidingen voor de diocesane missiedag zijn in volle
gang. Er wordt hard gewerkt aan o.a. een lezing over een
ontmoeting met missionarissen in Indonesië, een lezing over
een project in Eritrea en workshops over diverse succesvolle
projecten die door parochies worden gedragen. Ach, u kent
het boeiende programma. Ondanks dat loopt het met de
aanmeldingen nog geen storm. Laat deze kans niet lopen en
schrijf u in, graag vóór volgende week zaterdag, 14
september!
Agenda
21 september
28 september
21-29 september
5-6 oktober
19-20 oktober
2-3 november
9 november
16 november
1-22 december

– Diocesane Missie Dag Heiloo
– ontmoetingsdag MISSIO in Utrecht
– Vredesweek: Act for Peace in Syrië
– Wereldmissiedag Kinderen
– Wereldmissiedag
– Willibrordzondag
– Startdag Vastenaktie Utrecht
– Dag Particulier Initiatief van Cordaid
– Adventsactie

missiesecretariaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

