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NIEUWSBRIEF MISSIESECRETARIAAT
Doen we wat we moeten doen? Hebben we als mensen van
de Kerk oog en oor voor de noden van de mensen om ons
heen? Paus Franciscus zegt hierover in een recent interview
met Eugenio Scalfari: “De agape, de liefde van ieder van ons
jegens alle anderen, van hen die het dichtst bij ons staan tot
hen die het verste van ons afstaan is precies de enige manier
die Jezus ons heeft gewezen om de weg te vinden van het
heil en van de Zaligsprekingen.” Hij breekt een lans voor
diaconie en missie. De bal ligt bij ons…
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Het resultaat is een oogverblindende documentaire van 15
minuten, waarin o.a. de dynamiek van een volkskerk in de
zuidelijke regio wordt gehouden tegen het licht van een
meer individualistische geloofsbeleving in de noordelijke
regio. U begrijpt dat dit vele raakvlakken biedt voor levendige
discussies over de veranderende kerk in Nederland en dat is
juist een van de doelen waar we deze film voor willen gaan
inzetten. Wat heeft India ons te leren? Missie in de
omgekeerde vorm. U zult er in 2014 meer over horen.

Om-armen in de Zaanstreek

PCI en MOV

Thomas
Koopman in
India

In de Zaanstreek slaan de groepen diaconie/PCI en MOV dit
kerkelijk jaar de handen ineen om op 7 zondagen de werken
van barmhartigheid voor het voetlicht te brengen. De ene
acte van barmhartigheid zal naar een diaconaal project in de
regio worden vertaald, de andere zal in een meer
internationaal of missionair project vorm krijgen. Om-armen
“van hen die het dichtst bij ons staan tot hen die het verste
van ons afstaan” is precies wat er in de Zaanstreek gebeurt.
Film Arunachal Pradesh
Student en filmmaker Thomas Koopman heeft de maand
september in de afgelegen staat Arunachal Pradesh in het
uiterste noordoosten van India doorgebracht om daar een
film te maken over het jonge en bloeiende bisdom Miao en
zijn visionaire bisschop George.

Wereldmensen
Als er een ding is die de diocesane missiedag van 21
september ons heeft geleerd is het de waarde van missionair
bevlogen mensen voor de kerk in Nederland. Enerzijds
kregen mensen die binnen parochies succesvolle projecten
dragen de kans hun ervaringen tijdens workshops te delen.
Anderzijds waren er lezingen van mensen die door hun
betrokkenheid bij projecten in het buitenland de kerk op een
bijzondere manier zijn gaan waarderen. Een van de
uitspraken was: “Wat ons zo opvalt is jullie wereldwijde
netwerk en grote betrokkenheid”. Laten we dat met elkaar
warm houden!
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Rampzalige
gevolgen
tyfoon Haiyan
Filippijnen

Actie Filippijnen
Op 15 november heeft Bisschop Punt aan alle parochies een
brief gezonden waarin hij de noodtoestand na de tyfoon
Haiyan in de kerkelijke aandacht bracht. Hij deed een warme
aanbeveling voor het ondersteunen van giro 555, maar vroeg
tevens om een speciale deurcollecte. Tot op heden is het
mooie bedrag van € 12.805,- binnengekomen, wat
rechtstreeks is overgemaakt naar de bisschoppen op de
Filippijnen waar onze bisschop persoonlijk al jarenlang
warme contacten mee onderhoudt. Hartelijk dank voor uw
gaven van compassie!
Volcano Challenge
Marco Bes uit ons bisdom was eind november een van de
deelnemers aan de Volcano Challenge in Nicaragua. Met dit
mountainbike-avontuur is € 114.415,- voor weeskinderen
van de stichting Wereldouders bij elkaar getrapt. Grote
klasse Marco!

Fietsen voor
Wereldouders

YoungSeven
Het programma van jongerengroep YoungSeven in de regio
Schagen van 22 november was veelbelovend: een Mission
Mystery Guest! Missiesecretaris Evert Veldman heeft er veel
plezier aan beleefd om zo’n 20 jongeren te verrassen met
een spel over levenskansen in Afrika en Nederland en met
filmpjes en verhalen over missie en ontwikkeling. We kunnen
er niet vroeg genoeg bij zijn om deze jeugd te inspireren.

Hyderabad
Een aantal parochies steunt al ruim 4 decennia lang de
vriendschapsrelatie die wij hebben met het bisdom
Hyderabad in Pakistan. Dit jaar is er € 1770 ingezameld, wat
via de orde van Mill Hill naar Pakistan is overgeboekt. Voor
parochies of werkgroepen die interesse hebben: er ligt een
ontwerp voor een nieuwe folder klaar, die u met invoeging
van uw eigen gegevens, kunt gebruiken in uw parochie. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het
missiesecretariaat.
Collecteschema 2014
Het schema voor de missionaire acties en collectes voor
2014
vindt
u
op:
http://www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/docs/2013/Collecteschema_2014.pdf
Adventsactie
De Adventsactie is in volle gang. Een van de kenmerkende
elementen van de Adventsactie is de nadruk op eerlijke
handel en een duurzame samenleving. Bisschop Punt heeft in
Rome een tafelloper van PureJute aan Paus Franciscus
aangeboden. Klik op de banner voor het verslag.
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ADVENTure run
De regio Haarlemmermeer is i.s.m. de Filipijnse
partnerorganisatie RAFI na tyfoon Haiyan direct in actie
gekomen voor het project op het eiland Cebu waar zij al
jarenlang nauw mee verbonden is. Op 8 december liep de
jongerengroep M25 een ADVENTure-run. De opbrengst van
deze sponsorloop, samen met de opbrengst van andere
acties zoals flesseninzameling en heitje-voor-een-karweitje,
gaat geheel naar het project ‘Een nieuwe start’ voor
kinderprostituees op het Filipijnse eiland Cebu.

Vastenestafette
De Adventsactie is nog in volle gang en toch kijken we achter
de schermen alvast vooruit om de Vastenaktie goed te
kunnen organiseren. De Vastenestafette van 2013 is zeer
positief ervaren. De kaars brandde maar liefst op 40 plaatsen
in ons bisdom. Ook in 2014 wil de Diocesane Missie Raad
daarom de Vastenestafette organiseren. De wens is om tijdig
een goede agenda te maken, c.q. een passende route uit te
stippelen voor de estafettekaars waarin wij, waar mogelijk,
uw activiteit kunnen inplannen. Daarom willen wij u nu al

vragen of ook uw parochie tijdens de 40-dagen tijd deel uit
kan maken van de route van Vastenactiviteiten.
Globaal is het plan de volgende route af te leggen:
5-11 maart:
12-19 maart:
20-25 maart:
26 maart – 1 april:
2-8 april:
9-11 april:
12-20 april:

regio Haarlem?
regio Zaanstreek
regio IJmonden
regio Alkmaar
regio West-Friesland
PELGRIMSTOCHT SCHOORL
regio nog niet bepaald

Voor deelname aan de estafette ontvangen wij graag vóór 18
januari 2014 uw aanmelding. Uiterlijk 1 februari kunnen wij
de route van de kaars dan vaststellen. Op basis van het
aanbod zullen we een zo logisch mogelijke route uitzetten,
wat mogelijk betekent dat niet alle activiteiten kunnen
worden opgenomen. We zullen echter ons uiterste best
doen zoveel mogelijk verbindingen te zoeken. Via ons
emailadres, zie onder, kunt u een aanmeldingsformulier
aanvragen. Op http://vastenestafette2014.blogspot.nl/ kunt
u de estafette “live” volgen met foto’s en verslagen.
Goede Kerst en graag tot kijk in 2014!
Anneke Donkers
Matthieu Wagemaker pr
Evert Veldman
missiesecretariaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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