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WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS
Het afgelopen weekend hebben we in de eucharistievieringen al 
aandacht geschonken aan de Week Nederlandse Missionaris (WNM). 
Toch wil ik u nog graag meegeven wat deze organisatie ons als 
parochiebladartikel heeft toegestuurd. 

Geloven in de ander - samen op zoek naar perspectief en hoop 
Missionarissen en missionair werkers geven dagelijks concreet handen 
en voeten aan Geloven in de ander. Zij leven samen met kwetsbare en 
arme mensen in alle delen van de wereld. Met hun aanwezigheid zeggen
zij:  ‘Ik geloof in jou. Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook 
vandaan komt en hoe anders jij ook bent.’ Dat geeft mensen kracht en 
moed om hun eigen situatie te veranderen.  Samen zijn zij verbonden in 
de hoop op een betere toekomst. Tijdens de Pinksteractie van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM) van 7 tot en met 15 mei 2016 kunt ook
ú in actie komen vanuit uw geloof in de ander. 
Geloven in de kracht van kwetsbare en getraumatiseerde vrouwen staat 
centraal in het werk van missionair werkers Anneke Kok (63) en 
Martine Buijs (34). Beide gaan op hun eigen wijze samen met deze 
vrouwen op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere 
toekomst. Anneke doet dat al 25 jaar in Chili en Martine sinds 4 jaar in 
Bolivia. 

‘Het doet hen zoveel dat mensen aan de andere kant van de wereld 
met hen meeleven.’
Feministisch theologe Anneke Kok (63) werkt bij vrouwenorganisatie 
Domodungu (Stem van de vrouw). ‘In Chili is een systeem van 
dominantie en ondergeschiktheid sterk aanwezig’. De druk van buiten is
zó sterk, dat de vrouwen die lijden onder geweld van hun partner en naar
de politie stappen, dat pas gemiddeld na zeven jaar doen. De meesten 
doen het zelfs nooit. ‘Bij Domodungu brengen we vrouwen bij elkaar 
die in de knel geraakt zijn. Via groepsbijeenkomsten, trainingen en 



bijbelgesprekken vinden zij herkenning bij elkaar en ruimte om zichzelf 
te ontplooien.’
Wij bieden vrouwen een sociaal netwerk waarop ze terug kunnen vallen.
Dat is van groot belang. Domodungu is één van de weinig plekken waar 
vrouwen opgevangen worden en steun kunnen vinden -vooral bij elkáár-
en waar niet geoordeeld wordt. 
‘In de loop van de jaren heb ik het theologieprogramma ontwikkeld. Het
leert vrouwen ook kritisch te zijn: hun twijfels te uiten, hun eigen vragen
en meningen te verwoorden en op te komen voor hun rechten. Ons 
uitgangspunt is dat je uitgaat van de vragen van mensen zelf en dat 
mensen zelf en samen in een gemeenschap hun oplossingen gaan 
zoeken.’ 
‘Die humanitaire waarde gebaseerd op het evangelie mag niet 
verloren gaan’
‘Ik werk vanuit de overtuiging dat het enige ‘beeld van God’ waarover 
we beschikken, wijzelf zijn, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, 
zowel mannen als vrouwen. Deze notie drukt mijns inziens op een 
prachtige manier de waardigheid van de mens uit, van ieder mens. Elk 
mens is uniek en verdient respect. In de missionaire traditie gaat de 
focus naar de armen, de onderdrukten, mensen die op de één of andere 
manier niet meetellen. Die humanitaire waarde gebaseerd op het 
evangelie mag niet verloren gaan,’ vindt Anneke. 

‘Zeven op de tien vrouwen lijden onder huiselijk of seksueel geweld’
Martine Buijs werkt in Bolivia bij een vrouwenorganisatie. ‘Zeven op de
tien vrouwen hier lijden onder huiselijk of seksueel geweld. Met onze 
organisatie Levántate Mujer (Vrouw, sta op) vangen we slachtoffers op 
en helpen we hen zichzelf weer te respecteren. In de dorpen waar we 
werken geven alle vrouwen aan dat ze in een situatie van huiselijk 
geweld zitten, of hebben gezeten. Dat laat wel zien hoe wijdverbreid 
deze problematiek is. We organiseren cursussen en trainingen, waarin 
vrouwen leren wat hun rechten zijn.’
Martine is geraakt door het geweld tegen vrouwen. ‘Dat is de drijfveer 
voor het werk wat ik doe. Al is er maar één persoon die echt hulp nodig 
heeft, dan ga je helpen. Dat inspireert mij zeer. Dat is onze taak, onze 
missie. Wij hebben veel blijf-van-mijn-lijfhuizen. Daar komen vrouwen 
die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Vaak gaan ze daarna toch 
weer terug naar huis. Daar gaat het dan opnieuw mis en dan komen ze 
weer bij ons. Het doorbreken van zo’n cyclus van geweld kost heel veel 
tijd. Dat gaat niet zomaar.  Om dat dan tóch te blijven doen en daar veel 
energie in te steken, is heel belangrijk. Je moet blijven geloven,’ zegt 
Martine.



Martine zorgt dat de twaalf projecten die Levántate Mujer in vijf steden 
uitvoert, volgens plan verlopen. ‘Ik wil met eigen ogen zien wat er 
gebeurt. Wij hebben een aantal opvanghuizen voor geweldslachtoffers 
en meerdere behandelcentra waar vrouwen therapie en psychologische 
hulp krijgen. Ik bezoek die locaties regelmatig. Ik wil midden in het 
werk staan.’ ‘Regelmatig slaap ik in een huis waar zes tot acht meisjes 
van 11 tot 18 jaar verblijven die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Ze
hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Via therapie leren ze om 
zichzelf weer te respecteren. Deze meiden hebben onze steun echt heel 
hard nodig.’

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om tijdens de 
eucharistievieringen van het afgelopen weekend uw bijdrage aan deze 
projecten te doneren dan kan dat alsnog door een bijdrage in een 
enveloppe in de brievenbus van ons parochiebureau te doen.

Liturgische kalender
zo. 15-05-2016 Pinksterzondag
ma. 16-05-2016 Tweede Pinksterdag
wo. 18-05-2016 H. Johannes I, paus en martelaar
do. 19-05-2016 Onze Heer Jezus Christus, eeuwige 

Hogepriester
vr. 20-05-2016 H. Bernadinus van Siena
za. 21-05-2016 HH. Chistophorus Magallaen, priester; en 

gezellen, martelaren 
zo. 22-05-2016 H. Drie-eenheid
di. 24-05-2016 O.L.Vrouw in het Zand
wo. 25-05-2016 H. Beda de eerbiedwaardige, priester en 

kerkleraar
do. 26-05-2016 H. Filippus Neri, priester
vr. 27-05-2016 H. Augustinus van Canterbury, bisschop

Kerkdiensten
Zaterdag 14 mei komt de stadsprocessie naar de Kapel. Zij sluiten zich 
zoals gewoonlijk aan bij de eucharistieviering van 18.30 uur. Het St. 
Alfonsuskoor zal deze eucharistieviering muzikaal verzorgen.
De eucharistieviering van zaterdagavond 21 mei is een jongerenviering 
met als thema: “de taal van de liefde”. Deze eucharistieviering zal 
muzikaal worden verzorgd door het koor Les amis du Bon Coeur.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 14 18.30 uur Tirolien Nayiziga - Andzelika Akonom
zo. 15 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp



zo. 15 10:30 uur Sandrina Nayiziga - Nicole Nayiziga
zo. 15 11.30 uur Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga - Lorenzo 

Janssen - Reggie Schulz - Thom op de Kamp - 
Gladys Nayiziga

ma. 16 09.00 uur Tirolien Nayiziga - Andzelika Akonom
ma. 16 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Gladys Nayiziga
za. 21 18.30 uur Jongerenviering
zo. 22 09.00 uur Lorenzo Janssen - Nicole Nayiziga
zo. 22 11.30 uur Maarten Jacobs - Andzelika Akonom - Reggie 

Schulz

Lectoren
za. 14 18.30 uur Mevr. R. Kerstens
zo. 15 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
zo. 15 10:30 uur Mevr. H. Jacobs
zo. 15 11.30 uur Mevr. M. Janssen
ma. 16 09.00 uur Mevr. L. Stal
ma. 16 11.30 uur Mevr. M. Smeets
za. 21 18.30 uur Jongerenviering
zo. 22 09.00 uur Mevr. J. Boekhorst
zo. 22 10:30 uur Mevr. A. Walbrecht
zo. 22 11.30 uur Mevr. R. Kerstens

Misintenties
za. 14        18.30 uur     Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters
Maria en Jo
zo. 15        09.00 uur     Bijzondere intentie
zo. 15        10.30 uur     Christ Moors
zo. 15        11.30 uur     Christien Claasen-Jeurissen als zeswekendienst; 
Overleden ouders Bloemen-Mulders en overleden familieleden
ma. 16       09.00 uur    Overleden ouders Verboeket-van Heur en 
kinderen en overleden familie Stal-Bremmers
za. 21        18.30 uur     Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters
Maria en Jo; Christa en Jan van der Heijden als jaardienst
zo. 22        09.00 uur     Voor de vrede
zo. 22        10.30 uur     Bijzondere intentie
zo. 22        11.30 uur     Marleen Janssen-Bogaers als jaardienst; 
Margriet van Buel en overige overleden familieleden

BERICHTEN
Meer informatie over de stadsprocessie hebt u al kunnen lezen in 
Kapelgids no 4 van dit jaar.
Als bijlage treft u een folder aan van de Week Nederlandse Missionaris


