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WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS
Luisteren met je hart - De taal van de missionaris
Pinksteractie Week Nederlandse missionaris 16 tot en met 24 mei 2015
Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en
missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede.
Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de
Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze collecteweek
loopt van 16 t/m 24 mei en is een blijk van steun voor onze
missiewerkers wereldwijd.
Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets
bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich
open voor het leed en de kracht van anderen. Zij ‘luisteren’ met hun hart
en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal
van de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk.
Dat bewijzen ook Jacinta van Luijk (56) en Rhodé Janssen (25), twee
inspirerende vrouwen die dit jaar de boegbeelden zijn van de WNM
2015. Deze missionair werkers zijn beiden actief in de strijd tegen hiv
en aids en het stigma dat aan de ziekte kleeft. Rhodé doet dat in ZuidAfrika, Jacinta in Kenia.
Werken op snijvlak van leven en dood
In 1982 vertrekt de pas afgestudeerde verpleegkundige Jacinta op 22jarige leeftijd naar de sloppenwijken van Kisumu in Kenia. Bijna 18 jaar
leeft de lekenmissionaris van Mill Hill daar samen met Keniaanse
gezinnen. In 2001 sluit ze zich aan bij het Kitale AIDS Programme
(KAP) in het noordwesten van Kenia om er aids-educatie te organiseren.
Sindsdien werkt ze in arme stadswijken en dorpen, waar
uitzichtloosheid, drugsverslaving en allerlei vormen van geweld aan de
orde van de dag zijn. Mooi, maar moeilijk werk. ‘Ons werk speelt zich
af op het snijvlak van leven en dood. We werken vanuit ons hart en met
toewijding. Je raakt mensen diep in hun leven. Kenia kampt al 30 jaar
met aids, maar het stigma en de discriminatie zijn nog steeds groot.’ In
32 jaar is de kern van Jacinta’s missionair werk in Kenia niet veranderd.

‘Het gaat om een besef van de waarde van de schepping, een uiterst
respect voor leven. We hebben daarin een taak te vervullen.’ ‘Steun
voor haar is steun voor ons’ Met haar overtuiging verandert Jacinta
levens, ook die van haar collega’s. Dat van Joseph Onyango (49),
bijvoorbeeld. ‘Onder Jacinta’s leiding ben ik iemand geworden met een
missie en een diploma.’ Dat de WNM zich inzet voormensen als Jacinta
raakt hem diep. ‘Steun voor haar is steun voor ons. De solidariteit en het
begrip uit Nederlandse parochies helpt ons om de uitdagingen in het
leven aan te gaan en anderen te helpen.’
Hiv-bewuste kerkgemeenschappen
Ook de mensen rond missionair werker Rhodé Janssen zijn blij met de
steun die zij van de WNM ontvangt. ‘Wij hadden het geld niet om
iemand als Rhodé aan te nemen. Dankzij de WNM is zij nu onderdeel
van ons team. Zij was de ontbrekende schakel.’ Aan het woord is Lyn
van Rooyen, Rhodé’s collega bij het Christian Aids Bureau for Southern
Africa (CABSA) in Johannesburg, Zuid-Afrika.
Bij CABSA herschrijft Rhodé een trainingshandleiding voor christelijke
leiders, zodat zij hun geloofsgemeenschappen kunnen helpen meer ‘hivbewust’ te worden. ‘Per dag komen er in Zuid-Afrika 1.000 nieuwe hivbesmettingen bij. Aids raakt niet enkel individuen, maar hele
gemeenschappen. Ik zie hoe de kerk hier een positieve rol speelt in de
strijd tegen hiv en aids. Geestelijk leiders hebben een enorm publiek. Zij
kunnen mensen inspireren, en dat gebeurt ook. Mensen in de
kerkgemeenschap delen voedsel uit, geven voorlichting over de ziekte,
bezoeken mensen die aids hebben, organiseren thuiszorg, breien truien
en maken kleren voor aidswezen.’
Draag bij!
Jacinta en Rhodé, twee vrouwen die met kracht, kunde en toewijding
anderen helpen. Ver weg luisteren zij met hun hart en dienen zij met
daden. Wilt ook u bijdragen aan het werk van mensen zoals Jacinta en
Rhodé? Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer
informatie over de Pinksteractie van 16 tot en met 24 mei.
Liturgische kalender
zo. 17-05-2015
ma. 18-05-2015
wo. 20-05-2015
do. 21-05-2015
vr. 22-05-2015
zo. 24-05-2015
ma. 25-05-2015

Zevende zondag van Pasen
H. Johannes I, paus en martelaar
H. Bernadinus van Siena
HH. Chistophorus Magallaen, priester; en
gezellen, martelaren
H. Rita van Cascia, kloosterlinge
Pinksterzondag
Tweede Pinksterdag

di. 26-05-2015
wo. 27-05-2015

H. Filippus Neri, priester
H. Augustinus van Canterbury, bisschop

Kerkdiensten
De eucharistievieringen van het weekend van 16 en 17 mei staan in
het teken van de Week Nederlandse Missionaris die dan begint. De
vieringen zijn mede voorbereid door onze MOV-groep en hebben
als thema "Luisteren met je hart - De taal van de missionaris". De
collecte van dat weekend willen we graag overmaken aan de
WNM om daarmee onze missionarissen te ondersteunen.
Dinsdag 19 mei is er om 19.00 uur een eucharistieviering voor de
mensen van de Zonnebloem uit de regio Roermond.
De eucharistieviering van zaterdagavond 23 mei om 18.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, vervalt de eucharstieviering
van 10.30 uur en zijn er dus alleen vieringen om 9.00 en 11.30 uur.
Dienbeurten acolieten en misdienaars
Lectoren
za. 16
zo. 17
zo. 17
zo. 17
za. 23
zo. 24
zo. 24
zo. 24
ma. 25
ma. 25

18.30 uur
09.00 uur
10:30 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
10:30 uur
11.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Misintenties
za. 16
18.30 uur
zo. 17
zo. 17
zo. 17

09.00 uur
10:30 uur
11.30 uur

za. 23

18.30 uur

Mevr. R. Kerstens - Mevr. A. Lormans
Mevr. M. Smeets - Mevr. J. Boekhorst
Mevr. H. Jacobs - Mevr. R. Kerstens
Dhr. A. Schouten - Mevr. M. Janssen
Mevr. A. Walbrecht
Dhr. C. Hommelberg
Mevr. M Wiermans
Mevr. H. Jacobs
Mevr. R. Kerstens
Dhr. A. Schouten
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Jan Wolters
Bijzondere intentie
Uit dankbaarheid
Overleden ouders Henekens-Peters als
jaardienst; Overleden ouders Aelmans-Zeuren;
Ed Zeevenhoven als jaardienst en Dré Bergs;
Een dierbare overledene
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Jan en Christa van de

zo. 24
zo. 24
zo. 24

09.00 uur
10:30 uur
11.30 uur

ma. 25
ma. 25

09.00 uur
11.30 uur

Heijden als jaardienst; Marleen JanssenBogaers als jaardienst; Mia Wessels, Jan
Geraedts en Annie Geraedts-Baart als
jaardienst
Bijzondere intentie
Chris Moors
An Hegeman-op de Kamp als zeswekendienst;
Overleden ouders Bloemen-Mulders en
overleden familieleden
Bijzondere intentie
Voor de vrede

BERICHTEN
Vastenaktie
De opbrengst van de vastenaktie waarvoor we dit jaar opnieuw een
bijdrage hebben gevraagd voor Friends of Fame, een
gezondheidsproject in Noord-Tanzania waar huisarts Toy Broen uit
Melick aan meewerkt, heeft dit jaar € 1.148,50 opgebracht. Het zal
besteed worden aan de bouw van een röntgen unit, zoals we u in de
Kapelgids van 14 maart hebben aangekondigd.
Zonnebloem
Tijdens de koningsmarkt hier aan de Kapel op maandag 27 april kon
men in de stand van de Zonnebloem raden hoeveel zonnepitten er in een
pot zaten die in de kraam stond. Het aantal was 1537. De heer J. de
Vries uit de Lindanusstraat zat hier het dichtste bij met het aantal van
1506 zonnepitten. De prijs die hij daarmee won heeft hij geschonken aan
de Zonnebloem afdeling van de Kapel in 't Zand voor de jaarlijkse
boottocht die onze afdeling ook dit jaar weer organiseert.

