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MISSION

Gezegend Kerstmis 
en een 

Voorspoedig Nieuwjaar!



Dierbare Missievrienden,
 
Ervaart u 2020 ook als een jaar dat we snel moeten vergeten? Een jaar dat we maar beter hadden kunnen 
overslaan? Onlangs vierde heel Amerika Thanksgiving. Een dag waarop men God dankt voor een goede oogst, 
maar waarop men ook bezint op de alledaagse dingen waarvoor we dankbaar mogen zijn. In Nederland zijn we 
minder bekend met dit fenomeen. We kennen de oogstdankdag, maar deze is nooit uitgegroeid tot een nationale 
feestdag. Wat is het waardevol als wij de Adventstijd gebruiken om te bezinnen. Als wij de woeste wereld 
achter ons laten en ons, verwachtingsvol, richten op het Licht.  Om dankbaar te kunnen kijken wat we 
afgelopen jaar wél hebben kunnen bereiken en ons te realiseren dat God de wereld in Zijn hand heeft en het 
werk dat Zijn hand is begonnen niet loslaat! In dat licht wens ik u allen een Zalig 
Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar.

Elianne van den Heuvel

 
Wat hebben wij bereikt in 2020?

 We hebben, buiten de Vastenactieprojecten, 
 24 projecten gesteund voor in totaal € 81.721

      Dankzij uw hulp
      Kregen 1.228 kinderen toegang tot basisonderwijs.
      Kregen 7.500 mensen toegang tot schoon drinkwater.
      Werden 750 kinderen toegelaten tot het gezondheidssysteem in hun land.
      Werden 5 kerken, kapellen en seminaries gerenoveerd, 
      waardoor 4.450 mensen weer een H. Mis konden bijwonen.
      Konden 550 vrouwen en meisjes een beroepsopleiding of vaardigheidstraining 
      volgen, waardoor ze in hun eigen onderhoud konden voorzien. 
      Werden 8.920 mensen bereikt op het gebied van catechese en evangelisatie.
      Ontvingen 6.000 mensen noodhulp.
      Werden maar liefst 2.000 door vrijwiliggers gemaakte mondkapjes verstuurd naar Brazilië en Oeganda. 

“Onze” Wies Hamstra in Oeganda toen reizen nog normaal was



Suriname Paramaribo Ondersteuning Radio Immanuel na stormschade

De kerk van paroquia Nossa Senhora de Perpetuo in Socorro, Brazilië tijdens de grote herstelwerkzaamheden

Projecten in 2020

Malawi

D.R. Congo

Ghana

Tanzania

Kenia

India

Brazilië

Tanzania

Oeganda

India

Chilumba

Uvira

Tamale

Rulenge

Lodwar

Dindigul

Almenara

Karagwe

Namagunga

Thiruvananthapuram

Renovatie St. Anne’s parish buildings

Ondersteuning catecheseprogramma

Ondersteuning aanleg 5 waterputten

Renovatie water opslag tanks

Hulp na overstroming

Ondersteuning empowerment programma vrouwen

Ondersteuning catecheseprogramma

Aanleg toiletgebouwen St. Peter Claver school

Aanleg toilettengroep Nanseenya Primary School

Empowerment programma dagloners

India Sivagangai Ondersteuning pastoraal familie programma



Vervolg Projecten 2020

Nieuwe medewerker Missiebureau

India Udhagamandalam Renovatie kapel Udaya Tharaga

Ghana Tamale

Kumasi

Douala-Akwa

Socorro

Bolgatanga

Undrajavaram

Kampala

Dar-es-Salaam

Zomba

Luzon

Ghana

Kameroen

Brazilië

Ghana

India

Oeganda 

Tanzania

Malawi

Filipijnen

Ondersteuning gezondheidsproject Scholen Kitare 

Ondersteuning Street Children Project

Renovatie parochiekerk St. Michel de Bomono

Renovatie kerk Our Lady of Perpetual Help

Boomaanplant en bouw muur Binduri parish

Ondersteuning blindeninstituut

Aanschaf hostiebakapparaat Bannakaroli Brothers

Ondersteuning laboratorium St. Benedict Hospital

Renovatie St. Peter’s Seminary

Noodhulp na orkanen

Libanon Beiroet Noodhulp na explosie

Adoptieprogramma en priesterstudentenprogramma

Maar liefst 287 kinderen in het adoptieprogramma, werden in 2020, dankzij de ondersteuning van hun 
adoptieouders, opgevangen in een veilige omgeving en konden naar school gaan. 
Tevens konden 21 priesterstudenten gehoor geven aan hun roeping dankzij de bijdragen van onze sponsoren. 

Vanaf 1 november jongstleden versterkt mevrouw 
Jeanne van Dijk-Marijnissen het team van het 
Missiebureau. Jeanne heeft het werk overgenomen 
van de onlangs overleden mevrouw Sally Puts-
Monterola.

Jeanne maakt al jarenlang deel uit van een Kerk en 
Wereld groep. Naast haar werkzaamheden voor het 
adoptieproject van het Missiebureau, zal zij daarom 
ook de activiteiten rondom de diverse campagnes, 
zoals Vastenactie en de Adventsactie ondersteunen. 
Welkom en heel veel succes!


