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NIEUWSBRIEF MISSIESECRETARIAAT

Pelgrimstocht

Hierbij ontvangt u de voorlopig laatste nieuwsbrief van het
missiesecretariaat. Ik heb besloten mijn functie per 1 maart
neer te leggen. Gelinkt aan mijn oude beroep ergotherapie
zal ik me fulltime gaan bezighouden met de revalidatie van
gehandicapte mensen in ontwikkelingslanden. Het zal
betekenen dat ik vaker in het buitenland zal zijn om
trainingen te geven. Daarnaast gaat het bedrijf waarvoor ik
werk, Enablement, een samenwerkingsverband aan met het
Liliane Fonds, zodat er ook in Nederland veel boeiende
ontwikkelingen zullen zijn waar ik mijn energie in wil steken.
De ervaringen die ik heb opgedaan in het bisdom neem ik
natuurlijk met me mee. Enkele aansprekende zijn: de
onschatbare waarde van bevlogen vrijwilligers als
bouwstenen voor de kerk en de samenleving. De noodzaak
om de blik naar buiten te richten, ervaringen uit te wisselen
en te willen leren van mensen en projecten in het buitenland.
Het vertrouwen dat we deel uitmaken van en energie mogen
putten uit het grote geheel van de Wereldkerk, waar zoveel
dynamiek is. Veel revalidatieprojecten, bijv. voor leprapatiënten, in ontwikkelingslanden worden door de Kerk
georganiseerd. Kortom, ook al is het niet meer voor het
bisdom, ik blijf me inzetten voor de kerk als wereldwijde
gemeenschap van gelovige mensen. Ik wil een ieder van u
bedanken voor de vele waardevolle ontmoetingen, voor uw
initiatieven om in uw gemeenschap iets van de Wereldkerk
zichtbaar te maken en voor uw inzet voor een betere en
Nieuwe Wereld.
Met vriendelijke groet, Evert Veldman

Januari 2014
Pelgrimstocht
Op 10, 11 en 12 april 2014 organiseert de landelijke
Vastenaktie een pelgrimstocht, dit jaar in Noord-Holland!
Doel is natuurlijk bezinning en wie dat wil kan zich laten
sponsoren om fondsen in te zamelen voor het centrale
Vastenaktieproject in Sierra Leone. Deelnemers wandelen
vanuit Schoorl door het prachtige landschap in NoordKennemerland en West-Friesland. Starttijd dagelijks 9:30 uur.
De wandeling heeft steeds een lengte van ca. 20 km.
Inschrijfkosten zijn € 10,- per dag, bestemd voor Vastenaktie.
Wilt u het avondprogramma meemaken, dan kunt u
overnachten in Dopersduin (voormalig Broederschapshuis).
Klik hier voor meer informatie en inschrijven.
Eigen Doelen Vastenaktie
Naast de landelijke campagne biedt de Vastenaktie al
jarenlang de mogelijkheid om parochies en particuliere
initiatieven te steunen d.m.v. Eigen Doelen. Opbrengsten van
acties die worden opgehaald tijdens de 40-dagentijd kunnen
door de Vastenaktie worden aangevuld om een specifiek
project mogelijk te maken. In ons bisdom zijn 6 projecten
goedgekeurd. De regio Noordkop bouwt een kraamkliniek in
Oeganda, een project van stichting Een Betere Start. MOV
Volendam bouwt klaslokalen in Congo en MOV Assendelft
missiesecretariaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Vrijwilligersreis
Burundi

een kleuterschool in Kameroen. De KAN-parochies bouwen
een ‘schoolhall’ in Lesotho. MOV Huizen ondersteunt het
tribale apostolaat in Pakistan. 12 Parochies in en rond de
Schermer tenslotte voltooien hun 3-jarenproject voor de
uitbreiding van een school door Stichting Scholenproject
Ethiopië. Deze projecten zullen maar wat graag de steun
vinden van de hen omringende parochies!
Film Arunachal Pradesh
Filmmaker Thomas Koopman legt momenteel de laatste
hand gelegd aan zijn film over het jonge en bloeiende bisdom
Miao en zijn visionaire bisschop George in de afgelegen staat
Arunachal Pradeshm, in het uiterste noordoosten van India.
De 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, is
klaar voor gebruik. Wat heeft India ons te leren? Missie in de
omgekeerde vorm. Wij nodigen u van harte uit om deze film
te gebruiken als startpunt voor een dialoog over Missie in de
huidige kerk, over de structuur van uw parochie, over de rol
van de kerk in de samenleving. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Thomas Koopman: tcwmkoopman@gmail.com en
Matthieu Wagemaker pr, via het mailadres van het
missiesecretariaat.

Vrijwilligersreis Burundi
Stichting Dufashanye uit Zwaag organiseert in juni van dit
jaar een vrijwilligersreis naar Burundi. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar voor vrijwilligers die zich willen inzetten
voor kinderen met verstandelijke beperkingen in het Family
Based Rehabilitation project. Uiteraard is er een uitgebreid
voorbereidingsprogramma aan deze reis verbonden. Meer
informatie en presentatie vindt u op www.dufashanye.com.
Vastenestafette

Tijdens de 40-dagentijd wordt in ons bisdom opnieuw een
Vastenestafette georganiseerd om mensen en activiteiten
letterlijk met elkaar te verbinden. Op Aswoensdag, 5 maart,
zal de Bisschop kaars en dagboek aan de eerste ontvanger
overdragen om hem na een rondgang van 40 dagen met
Pasen
weer
in
ontvangst
te
nemen.
Op:
http://vastenestafette2014.blogspot.nl/ kunt u meer
informatie lezen, zich inschrijven voor deelname en dagelijks
een update van de laatste verhalen lezen. Dank aan Anneke
Donkers en Jeroen van de Loo (jt.vandeloo@planet.nl) voor
de organisatie!
5-11 maart:
Kring Zaanstreek
12-19 maart:
welkom om u in te schrijven
20-25 maart:
Kring IJmonden
26 maart – 1 april: Kring Alkmaar
2-8 april:
Kring West-Friesland
9-11 april:
PELGRIMSTOCHT SCHOORL
12-20 april:
welkom om u in te schrijven
missiesecretariaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Actie Filippijnen
De actie Filippijnen waarvoor in ons bisdom een deurcollecte
is georganiseerd, heeft het solidariteitsgevoel van de
parochianen duidelijk aangesproken. Een totaal van € 15.624
is overgemaakt naar de stichting Apostolat Militaire
International. Dit is mogelijk door de directe banden met de
Filippijnen die onze bisschop als referent voor het militair
ordinariaat heeft. In totaal is daar ruim € 30.000 binnen
gekomen,
waarvan
op
dit
moment
velerlei
opbouwwerkzaamheden plaatsvinden. We hopen meer
informatie te krijgen over de resultaten wanneer de
projecten meer definitieve vormen hebben gekregen.
Geweldig bedankt voor uw gulle inzet!
Klaar voor adoptie
De Burundi-werkgroep in Wieringerwerf is apetrots op hun
project. Het heeft niet alleen veel geld opgeleverd voor het
weeshuis in Nyabiraba, Burundi, maar ook in eigen parochie
een golf aan enthousiasme opgeleverd. De werkgroep heeft
zich gecommitteerd voor een periode van 3 jaar; tot eind
2014. Dan willen ze het project graag overdragen aan een
andere
parochie,
inclusief
werkboek,
foto’s,
scholenmateriaal etc. Welke parochie/werkgroep heeft
interesse om dit mooie project voor een periode van een of
enkele jaren te adopteren? Neem dan contact op met Ineke
Klaver: ineke-klaver@ziggo.nl.

Afscheid Jan Nanne
Jan Nanne uit Hensbroek heeft na 29 jaar inzet besloten te
stoppen met zijn werkzaamheden voor de MOV. Hij zal
ongetwijfeld zeeën van tijd overhouden nu hij geen
activiteiten meer hoeft uit te voeren voor de Diocesane
Missieraad, Adviesraad Vastenaktie, kring Hoorn en de lokale
MOV-groep. Tijdens zijn laatste kring-vergadering heeft
missiesecretaris Evert Veldman hem in het zonnetje gezet,
samen met Marijke Schipperheijn en Paul Overtoom die
samen met Jan jarenlang het bestuur van de Kring Hoorn
hebben gevormd. In de vergadering is besloten dat zij nog
even door zullen gaan, zij het in een lichtere vorm met alleen
de voorbereidende bijeenkomst voor de Vastenaktie.
Gegadigden om de werkzaamheden van Marijke en Paul over
te nemen zijn meer dan welkom zich te melden!

Met vriendelijke groet,
Matthieu Wagemaker pr
Anneke Donkers, Evert Veldman
missiesecretariaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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