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Dierbare missievrienden,
Als ik vertel dat wij zes keer per jaar een nieuwsbrief naar onze
missievrienden sturen, krijg ik wel eens de reactie: “dat is toch niet meer
van deze tijd”. Ik begrijp deze reactie volkomen. Ook ik bouw mettertijd het
liefst een muurtje om mezelf heen, als bescherming tegen de enorme
hoeveelheid informatie die op mij afkomt. De waarom-een
nieuwsbrief-vraag is daarom heel reëel.
Het antwoord op deze vraag is relatief eenvoudig: omdat we de
boodschap van Gods liefde voor de mensen en de daaruit voortvloeiende
naastenliefde levend willen houden. Een oproep om zorg te dragen voor de
mensen in onze directe omgeving, maar ook voor mensen veraf. Aangezien
we deze broeders en zusters niet in onze dagelijkse leefwereld ontmoeten,
dreigen ze abstract te raken. Dit mogen we niet laten gebeuren.
Iedereen, arm en rijk, wordt immers in het hart van God gehouden. Via
onze nieuwsbrief proberen we bruggen te bouwen en streven we ernaar
relaties in vele richtingen op te bouwen en te versterken, in Nederland
maar ook in missielanden. Dat, dierbare missievrienden, is onze eerste en
tevens voornaamste doel. De projectaanvragen die wij bijna dagelijks
binnen krijgen, zorgen ervoor dat wij betrokken blijven bij de nood van
anderen. Deze hulpvragen zijn echter geen doel op zich, maar de middelen
die ons dichter bij ons doel brengen.
Wij nodigen u iedere keer weer uit om te investeren in onze missie en
passie met de middelen die God u gegeven heeft. Of dat nu uw gebed, uw
verhaal, uw betrokkenheid of uw financiële bijdrage is. Alle elementen
hierin zijn onmisbaar en van grote waarde. We varen tegen een sterke
wind, maar we vallen niet stil. Onze koers is helder. Laten we samen een
zichtbaar verschil maken in het leven van een ander, zodat de liefde van
God zichtbaar blijft in onze wereld.
Elianne van den Heuvel, directeur Missiebureau
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Fr. John Kachinde wijst studenten de weg in het nieuwe computerlokaal

Computerlokaal geopend in Kasulu
Catechetical Training Center
Fr. John Kachinde staat bij het onlangs geopende
computerlokaal van het Kasulu Catechetical
Training Center (Kasulu CTC) in het bisdom Kigoma,
Tanzania.
Vorig jaar vroeg Fr. John, rector van het Kasulu CTC,
het Missiebureau om zijn droom waar te maken:
een eigen computerlokaal voor zijn studenten. Een
plek met een goede internetverbinding en
voldoende computers voor een toenemend aantal
studenten. Zijn plan behelsde een studieplek voor
minimaal 50 studenten. Daarvoor moest niet alleen
een groot lokaal gebouwd worden, maar ook alle
noodzakelijke electriciteit moest worden aangelegd.
Ook voldoende meubilair ontbrak om zoveel
studenten tegelijkertijd te kunnen laten studeren.
Het project werd door COVID-19 ernstig vertraagd,
maar onlangs was het dan toch eindelijk zo ver. De
eerste studenten namen plaats in het nieuwe
computerlokaal. Fr. John is enthousiast: “de
bevolkingsgroei zorgt ervoor dat wij in de toekomst
alleen maar meer en meer kerken en
buitenstations zullen bouwen. Hiervoor zijn
priesters en catechisten nodig. Met uw hulp
kunnen we deze jonge mensen vormen. Zij krijgen
een bijzonder uitgebreid pakket aan taken onder
hun hoede. Zo dragen zij zorg dat religie wordt
onderwezen op scholen en universiteiten, geven zij
seminars in parochies en dienen zij het
gezinsapostolaat te bevorderen. Zij volgen seminars
over inkomsten genererende projecten en

ondernemerschap, zodat zij de leefomstandigheden
van hun naasten kunnen verbeteren”.
Om gebruik te kunnen maken van het
computerlokaal betalen de studenten een kleine
bijdrage. Op deze manier is ook de duurzaamheid
van het project gewaarborgd. Van deze bijdragen
kan het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd
worden en op termijn ook nieuwe systemen
aangeschaft worden.
Het bisdom Kigoma omvat 22 parochies, 286
buitenstations, 571 basisscholen, 135 middelbare
scholen, 11 hogescholen, 562 catechisten, 1363
professionele leraren. Onder hen bevinden slechts
226 priesters, catechisten en leken die godsdienst
onderwijzen. Dankzij de inspanningen van Fr. John
en zijn Kasulu CTC worden meer mensen
aangemoedigd om deze taak op zich te nemen.

Studenten aan het werk in het computerlokaal van het catechesecentrum

Orkaan Tauktae teistert de
westkust van India



Tauktae was de eerste zware orkaan van dit seizoen.
India zet zich schrap voor wat nog moet komen.
Door de opwarming van de aarde zijn ook de
orkanen in dit deel van de wereld heftiger en
frequenter geworden.
Bisschop Joseph Kariyil van Cochin prijst de vele
vrijwilligers die aan de slag zijn gegaan om de
schade van deze storm te herstellen. In de getroffen
kustplaatsen wonen voornamelijk traditionele
vissers, die al zeker sinds de vorige eeuw tot de
armste bevolkingsgroepen gerekend moeten
worden. Honderden huizen, toiletten en
drinkwatertanks moeten hersteld en verstevigd
worden. Het bisdom kan dit niet alleen financieren
en roept onze hulp in.

Een volledig verwoest huis in Kochi

De westkust van India werd onlangs getroffen door
de sterkste orkaan sinds 1998. Tropische orkaan
Tauktae, met windsnelheden gelijk aan een
categorie 3 orkaan vormde zich in de Arabische Zee
en kwam aan land in Gujarat.
Door de hevige regenval veranderden snelwegen in
rivieren en vielen honderden huizen ten prooi aan
het woeste water. Meer dan 200.000 mensen in
laaggelegen gebieden werden verplaatst naar
opvangcentra, met als gevolg dat de komende
weken mogelijke nieuwe coronavirusclusters zullen
opduiken.
Deze orkaan is een verschrikkelijke dubbele klap
voor miljoenen mensen in India wiens families zijn
getroffen door een record aantal Covid
besmettingen en sterfgevallen, aldus Fr. Augustine
Kadeparambil, directeur van de Cochin Social
Service Society. “Veel gezinnen zullen deze ramp
niet meer te boven komen,” voegt hij eraan toe.
“Bovendien wordt de hulpverlening ernstig
belemmerd door COVID-19”.

De schade aan sommige huizen is onherstelbaar

De schade wordt opgenomen.

Wateroverlast op meer plaatsen in
de wereld een groeiend probleem
Ook het bisdom Kongolo in de Republiek Congo
meldt schade door overstromingen.
Het zal je maar gebeuren; een overstroming zorgt
ervoor dat letterlijk alle liturgische boeken en
catechesematerialen van 5 parochies verloren gaan.
Bisschop Oscar Ngoy wa Mpanga, CSSp, van het
bisdom Kongolo benaderde ons onlangs met het
verzoek deze 5 parochies in zijn bisdom te helpen.
In maart, april en mei 2020 regende het hevig en
onophoudelijk in het bisdom Kongolo. Een groot
gebied raakte overstroomd. Vooral het gebied rond
Kabalo werd hard geraakt.

Huizen in Kabalo lopen onder

Het water drong kerken, parochiehuizen, kloosters
en scholen binnen en rees zo snel dat niets meer in
veiligheid gebracht kon worden, met als gevolg dat
alle liturgische en catechesematerialen als verloren
beschouwd mochten worden.
De schade aan huizen werd hersteld, maar het
gemis aan boeken bleef. Vandaar dat het
Missiebureau hulp heeft geboden bij de vervanging
van deze boeken. De catechesematerialen vormen
immers een waardevol instrument in de
geloofsontwikkeling. Ook de liturgische boeken
zijn van niet te onderschatten belang. Deze boeken
onderstrepen de waardigheid van de liturgie en zijn
een teken van de eenheid van de liturgie van
heel de Kerk.
Hoge Pauselijke onderscheiding voor
bestuurslid Missiebureau Joep Pluymaekers

Joep Pluymaekers uit Houthem werd vrijdagmiddag
28 mei verrast met een hoge pauselijke
onderscheiding. De gepensioneerd arts is benoemd
tot Commandeur in de Orde van Sint-Sylvester
vanwege zijn vele verdiensten voor de Kerk en de
samenleving.

van de Gerlachusparochie in Houthem. Hij is nog
steeds als vrijwilliger actief in de parochie, onder
meer als coördinator van de bedevaarten naar
Sint-Gerlachus.
Pluymaekers (Roermond, 1946) is getrouwd en
vader van vijf kinderen. Als arts werkte hij drie keer
voor langere of kortere tijd in Afrika. Van 1979 tot
1985 in Rwanda, in 1996 opnieuw een aantal
maanden in Rwanda en van 2002 tot 2005 in
Zambia. Terug in Nederland vervulde Pluymaekers
diverse adviesfuncties voor onder meer Memisa
(een katholieke organisatie die medische hulp
verleent en artsen uitzendt naar derde
wereldlanden) en het bisdom Roermond. Hij is nog
steeds betrokken bij de stichting ‘Friends of Minga
Hospital’, die vanuit Nederland geld inzamelt voor
het ziekenhuis in Zambia.
Samen met zijn vrouw heeft hij ook diverse jaren
meegewerkt aan de bijeenkomsten voor
huwelijksvoorbereiding in het dekenaat Maastricht.
Pluymaekers is lid van de Broederschap van
Onze-Lieve-Vrouw, die verbonden is aan de
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht.
De pauselijke ridderorde van Sint-Sylvester werd in
1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De orde
wordt verleend aan mensen die zich op het
grensvlak van kerk en samenleving bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt. De orde wordt
beperkt toegekend. Dat geldt zeker voor het
commandeurschap dat nu aan Pluymaekers is
verleend.
Inspirerend woord van Don Emilio Grasso

Vicaris-generaal Mgr. René Maessen was naar
Houthem gekomen om in de Sint-Gerlachuskerk een
expositie over de bedevaarten naar Lourdes te
openen, die mede door Pluymaekers is
samengesteld. Van 1967 tot 2018 was Pluymaekers
als brancardier, arts en bestuurder betrokken bij de
Organisatie Limburgse Bedevaarten in Maastricht,
die nu onder de naam Huis voor de Pelgrim
bedevaartreizen naar Lourdes organiseert.

In het verhaal van de blind geborene geeft Jezus
geen antwoord aan de leerlingen over de oorzaken
van de ziekte of het zoeken naar een schuldige. Hij
plaatst de blinde in het midden en vraagt de
menigte: “Wat doen wij voor deze mens?”.
Jezus blijft niet steken in eindeloze discussies, maar
stelt de ander vragen met een concreet gebaar om
de zieke te genezen: “Wat doen wij, jij en ik, voor
deze mens die behoeftig is en lijdt?”.
De houding van Jezus moet ook die van ons zijn. Zij
blijft niet staan bij discussies, maar doet concrete
dingen voor degenen die behoeftig zijn, en stelt de
anderen daarom vragen.

Daarnaast was Pluymaekers ook vele jaren actief als
lid van de Missieraad van het bisdom Roermond en
is hij bestuurslid van het Missiebureau Roermond.
Ook was hij diverse jaren lid van het kerkbestuur

De armen aanraken is waarlijk het vlees en bloed
van God te midden van ons aanraken. Het is God
zelf, Jezus Christus zelf, de Zoon van God die het
heeft gezegd.

