Wereldmensen in uw parochie

Diocesane Missiedag 2013
Wereldmensen in uw parochie
Het missiesecretariaat en vele vrijwilligers willen graag met u in gesprek komen tijdens de diocesane
missiedag op zaterdag 21 september. Deze dag heeft als thema meegekregen:
“Wereldmensen in uw parochie”. Hiermee willen we de focus niet direct leggen op onze activiteiten
in ontwikkelingslanden, maar juist op de acties in Nederland en specifiek op de mensen die ze
dragen: wereldmensen. Iedere missionaire activiteit draagt in zich de ontmoeting met het
onbekende en onverwachte. Het heeft daarom ook altijd een weerslag op uzelf, en wellicht op uw
parochie. Die wederkerigheid staat centraal op deze interactieve dag. Niet alleen MOV-betrokken
mensen, maar nadrukkelijk iedereen met interesse in kerk en ontwikkelingssamenwerking is van
harte uitgenodigd.
Datum:

Zaterdag 21 september 2013
10.00 uur - 14.00 uur

Locatie:

Willibrordushuis
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
072-5330906

Openbaar vervoer:
Vanaf station Heiloo is het zo’n 3 minuten lopen
naar de Willibrordusparochie, waarvan u de
kerktoren al vanaf het perron kunt zien.
Auto:
Er zijn voldoende parkeerplaatsen naast en
direct tegenover de kerk.
Voorlopige dagindeling:
09.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
10.40 uur
10.45 uur
11.15 uur
11.45 uur
12.15 uur
13.00 uur
13.15 uur
13.30 uur
14.00 uur

Ontvangst met koffie / thee
TeamIna Heiloo
Introductie
Matthieu Wagemaker pr
Lezing Eritrea Hagez
Albert Laterveer & Jonne Misset
Uitleg workshops
Anneke Donkers
Workshop ronde 1
6 workshopleiders
Workshop ronde 2
6 workshopleiders
Lezing broeders Indonesië
Fridus Steijlen
Lunch (soep en een exotische snack wordt verzorgd,
neemt u zelf een boterham mee)
Conclusies workshops
3 workshopleiders
Afsluiting
Evert Veldman
Gebedsdienst
Matthieu Wagemaker pr
Einde

Aanmelden graag vóór 14 september per email: missiesecretariaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
waarin u de namen en parochie van de aanwezige personen aangeeft.
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Workshops:
1) MOV-werkgroep Castricum-Bakkum
Schoolsponsorproject en voedselhulp aan gesponsorde schoolkinderen
In 2009 heeft pastoor Kaleab uit de armste der armste gezinnen in de sloppenwijken van Addis
Abeba 150 kinderen geselecteerd. Voor €60,- per jaar geven
wij de kinderen de gelegenheid om onderwijs te genieten en
krijgt het gezin een kleine financiële ondersteuning. De
coördinatie ligt bij Rahel Maresha, de zuster van pastoor
Kaleab. In juli 2012 werd onze hulp door de overheid erkent en
kregen wij toestemming om een locatie te huren waar wij
maaltijden voor de kinderen mochten gaan bereiden. De
maaltijden worden bereid met ondersteuning van de moeders
van de gesponsorde kinderen. Daarnaast hebben de kinderen de mogelijk om na schooltijd hun
huiswerk te maken. Op de website kunt u meer over onze projecten lezen
www.castricumvoorethiopie.nl.

2) Parochie Wieringermeer
Werkgroep Burundi van de parochie Wieringermeer
Vanuit het pastoraatsteam is het idee ontstaan, om voor 3 jaar een project te gaan ondersteunen. Er
is gekozen voor de ondersteuning van een weeshuis in
Nyaraba in Burundi. Door te kiezen voor een
meerjarenproject, raken de parochie en de scholen meer
betrokken bij de ontwikkelingen die in het weeshuis
noodzakelijk zijn. Mede door de samenwerking met de scholen
is er een breed draagvlak ontstaan. Door regelmatig de
parochianen en de scholen te informeren en allerlei acties te
organiseren blijven de mensen enthousiast. Door deze
wisselwerking wordt ook de werkgroep opnieuw gestimuleerd.

3) Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen
Project DSF Burkina Faso
Pastor Johan Olling van de Corneliusparochie in Limmen staat bekend als de fietsende pastor. In zijn
nieuwsbrief “Op de pedalen” informeert hij de Limmenaren
regelmatig over het project van de Werkgroep
Ontwikkkelingssamenwerking Limmen in Burkina Faso, waar hij
in 2010 met een groep parochianen naartoe is gefietst (!). WOL
ondersteunt de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten van
partnerorganisatie DSF in de provincie Yatenga in het noorden
van Burkina Faso. In 1996 was WOL medeoprichter van deze
organisatie. Het is uitgegroeid tot een toonaangevende
onderwijsontwikkelingsorganisatie die de overheid van Burkina
adviseert in het hele onderwijshervormingsproces van het land. Meer informatie vindt u op
www.stichtingwol.com
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Lezing 1:
Stichting Eritrea Hagez
In Eritrea werken de Daughters of Charity. Deze Eritrese zusters werken voor de allerarmsten en
beheren o.a. klinieken, scholen en een weeshuis. In Nederland
verzamelen Jonne en Albert met hun stichting geld en
goederen die daar niet te krijgen zijn. Ze gaan zelf elk jaar naar
Eritrea. Alle onkosten zijn voor eigen rekening. Vorig jaar
konden bv. tonnen graan worden verdeeld, voor duizenden
euro’s medicijnen worden gekocht, met een solarsysteem een
kliniek van elektra worden voorzien,professionele apparatuur
voor een kliniek worden geleverd en voor alle kinderen in het
weeshuis luiers en lakentjes. (www.eritreahagez.nl)

Lezing 2:
Broeders Indonesië
Fridus Steijlen is onderzoeker bij het KITLV: “Een van mijn projecten is het op video vastleggen van
het dagelijkse leven in Indonesië. Dat doe ik onder andere in
Kalimantan, waar ik acht jaar geleden pastoor Jacques en
broeder Piet heb leren kennen. Twee Nederlandse jongens die
het leven in Nederland verruilden voor een leven tussen de
Dayaks. Hun begeestering en betrokkenheid bij het leven van de
Dayaks fascineerde mij. Afgelopen april heb ik met mijn dochter
en twee Indonesische collega’s opnames gemaakt voor een
filmisch portret van Jacques en Piet. Mijn dochter en ik staan in
de startblokken om het portret te gaan maken. Graag kom ik een tipje van de sluier oplichten.”

We zien er naar uit u op 21 september in Heiloo te ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Anneke Donkers, voorzitter Diocesane Missie Raad
Marieke Hoetjes, coördinator Willibrordparochie Heiloo
Evert Veldman, stafmedewerker Missiesecretariaat
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