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OKTOBER WERELMISSIEMAAND.
Zoals gebruikelijk vraagt Missio ook dit jaar in oktober onze aandacht
voor haar projecten in Derde Wereldlanden. Dit jaar wordt onze
aandacht gevraagd voor het werk van Missio in Burkina Faso. Hieronder
kunt u lezen Missio daar betekent.
MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke
Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina
Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.
Het land van de oprechte mensen
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina
Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de
armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de
landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard
getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan
andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale
goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar:
gedwongen huwelijken; beschuldigingen van hekserij.
Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e
uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een
gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak
bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf
maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud.
In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen
die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.
Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers
zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen. “Het zijn traumatische
gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze
vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele
leven”, vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé

leidt. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen
groente, spinnen ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er
een gemeenschap ontstaan.
Missio helpt
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is
vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een
wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor
elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso
slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk of dat vrouwen als
heks vervolgd worden. Daarom steunt Missio Pauselijke Missiewerken
de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van
hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project waarvoor geld wordt
ingezameld betreft de kinderen en jongeren die zwaar en gevaarlijk werk
doen in de illegale goudmijnbouw.
Help onze medegelovigen in Burkina Faso.
Liturgische kalender
Zo. 08-10-2017
Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
Ma. 09-10-2017
HH. Dionysius, bisschop, en gezellen,
martelaren - H. Johannes Leonardi, priester
Di. 10-10-2017
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Wo. 11-10-2017
H. Johannes XXIII, paus
Za. 14-10-2017
H. Callistus I, paus en martelaar
Zo. 15-10-2017
Acht-en-twintigste zondag door het jaar
Ma. 16-10-2017
H. Gerardu Majella, redemptorist - H. Hedwig,
kloosterlinge - H. Margareta-Maria Alacoque,
maagd
Di. 17-10-2017
H. Ignatius van Antiochië, bisschop en
martelaar
Wo. 18-10-2017
H. Lucas, evangelist
Do. 19-10-2017
HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues,
priesters en gezellen, martelaren; H. Paulus van
het kruis, priester
Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondagmorgen 8 oktober om 11.30 uur is een
jongerenviering die in het teken staat van de Wereld Missiemaand. Deze
eucharistieviering zal muzikaal worden verzorgd door het koor Les amis
du bon Coeur. Tevens zal er dan een kinderwoorddienst gehouden
worden. Dat wil zeggen dat kinderen tijdens de woorddienst in de
sacristie op hun eigen niveau met dit thema aan de slag gaan.
Zaterdag 14 oktober is er om 18.30 uur weer een woord- en
communieviering

Dienbeurten acolieten en misdienaars
Za. 7
18.30 uur Thom op de Kamp
Zo. 8
09.00 uur Giel Heilkens - Luc Stams
Zo. 8
11.30 uur Jongerenviering
Za. 14
18.30 uur Woord- en communieviering
Zo. 15
09.00 uur Henny Giesberts - Filibetty Nayiziga
Zo. 15
11.30 uur Sandrina Nayiziga - Luc Stams
Lectoren
Za. 7
Zo. 8
Zo. 8
Za. 14
Zo. 15
Zo. 15

18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Misintenties
Za. 7
18.30 uur
Zo. 8
Zo. 8
Za. 14

09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur

Zo. 15
Zo. 15

09.00 uur
11.30 uur

Mevr. R. Kerstens
Dhr. C. Hommelberg
Jongerenviering
Woord- en communieviering
Mevr. J. Boekhorst
Mevr. M. Janssen
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maris en Jo; Overleden ouders
Koelen-Heltzel als jaar
Bijzondere intentie
Bijzondere intentie
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maris en Jo
Bijzondere intentie
Gerard Op de Kamp

BERICHTEN
Theatervoorstelling ‘De OmZieners’ in zalencentrum de Velderie op
18 oktober
“De theatervoorstelling ‘De OmZieners’ moet je niet alleen zien maar
vooral ook beleven” zegt Inge Nooijen, coördinatrice van sociale
wijkteams. “Het is een intense, ontroerende voorstelling die onder je
huid gaat zitten. Het spel is prachtig. Maar het is niet alleen spel. Het is
het echte leven”.
“Dat klopt”, zegt Laurens Umans, schrijver en regisseur van ‘De
OmZieners’. “Wij willen het echte leven op het toneel brengen. Het
echte leven van echte mensen. Mensen van vlees en bloed die in
armoede leven. Dat is waar het ons om gaat. En dat doen we met
hartstocht en humor.”

‘De OmZieners’ vertelt onder andere het verhaal van Pieter. Pieter is
werkloos en wil zielsgraag aan het werk. Betaald werk. Maar door de
uitkerende instantie wordt hij dan weer hierheen gestuurd en dan weer
daarheen. Overal moet hij werken met behoud van uitkering. Hij krijgt
dus niet betaald. Als hij het werk weigert, krijgt hij een strafkorting op
zijn uitkering. Een vriendin van Pieter noemt dit ‘slavenhandel’. Maar
Pieter gaat trouw dan weer hierheen, dan weer daarheen. Want alles
beter dan thuiszitten. Toch? Of knaagt het aan zijn gevoel voor
menswaardigheid en zelfrespect?
‘De OmZieners’ vertelt ook het verhaal van de familie van der
Saeftinghe. Een keurige familie met een dikke nek en portemonnee. Zij
hebben een erfenis te verdelen want papa is dood. Hoe gaan ze dat doen,
het geld verdelen? Gaan ze gezellig samen rond de tafel zitten? Of slaan
ze mekaar de hersens in?
‘De OmZieners’ stelt vragen over de samenleving en hoe deze is
ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de
gevolgen daarvan voor mensen in armoede. De voorstelling laat zien
hoe armoede mensen kwetsbaar maakt. ‘De OmZieners’ is ook een
zoektocht naar compassie. Niet in de zin van medelijden, maar “het
voelen van de pijn van een ander in jouw hart”, zoals een man in
armoede omschreef. Kennen we nog compassie voor de ander?
‘De OmZieners’ wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur
Stichting. Een theatergroep van mensen die in armoede leven en ervaren
theatermakers. Samen maken en spelen zij theater dat laat zien wat
mensen in armoede meemaken, wat zij denken en voelen en wat anderen
over hen denken en zeggen.
“Wij willen heel graag de ogen openen van mensen die van alles denken
over armoede. Over ons dus. Er zijn mensen die zeggen dat armoede je
eigen schuld is. Maar weten zij wel waarover zij praten? Kennen zij
ons?”
Wat: Theatervoorstelling ‘De OmZieners’
Waar: zalencentrum de Velderie, Prins Bernhardstraat 1, 6043 BG
Roermond
Wanneer: Woensdag 18 oktober
Hoe laat: 19.30 uur ontvangst publiek. 20.00 uur aanvang voorstelling.
Kosten: De entree is gratis. Vrije gift na afloop
Reserveren: U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com Dit is
niet verplicht maar wel gewenst. Want vol is nu eenmaal vol.

