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Het Missiebureau wenst u 
een Zalig Kerstmis en 

een Gezegend Nieuwjaar

MISSION



Op Missiezondag hield het bisdom Tanjung Selor 
op Noord-Kalimantan (Indonesië) in de parochie 
St. Paulus Tideng Pale, een slotceremonie voor het 
diocesane Missie-Solidariteitsjaar 2021-2022. De 
rondgang van het missiekruis stond centraal tijdens 
dit jaar. 

voortzet. 

Yan Olla vervolgt: “De rondgang van het kruis is een 
teken dat wij volgelingen van Jezus Christus zijn, 
gevormd door andere katholieken.” Hij verwijst 
daarbij naar de verkondiging van het Evangelie door 
buitenlandse missionarissen die in het verleden 
naar Kalimantan kwamen. Over het missiekruis legt 
de bisschop uit: “De Kerk heeft de enige ware 
rijkdom te bieden en dat is het kruis van Jezus 
Christus. Als christenen nadenken over het kruis, 
zullen ze merken dat God veel van hen houdt. De 
missie van de Kerk is de verkondiging van het 
Evangelie, die tot bloei komt door de aanwezigheid 
van de Heilige Geest. En de geschiedenis bewijst dat 
de Heilige Geest vaak aanwezig is in gewone 
mensen.”

De rondgang van het kruis is een middel om het 
bewustzijn te vergroten dat we allemaal 
missionarissen zijn. Zoals paus Franciscus in zijn 
boodschap voor de 96e Wereldmissiezondag 
benadrukte: “de Kerk is in wezen missionair”. Door 
de rondgang van kruis en de verschillende devoties 
die ermee gepaard gaan, wordt het missionaire 
bewustzijn bevorderd. 

Samenwerking
Volgens Yan Olla moeten parochies en priesters 
openstaan om te zien wat er samen kan worden 
gedaan. Zo roept hij alle gelovigen in zijn bisdom op 
om te bidden voor de parochie die het 
Missie-Solidariteitsjaar organiseert. Om de 
solidariteit tot uitdrukking te brengen, wordt er 
vanuit de andere parochies ook financiële steun 
verleend aan de organiserende parochie. Maar ook 
op pastoraal gebied helpen de parochies elkaar. 
Vrijwilligers uit diverse parochies staan klaar om 
activiteiten te organiseren en catechese te geven. 
Ook worden de plaatselijke overheid en het grote 
publiek betrokken bij sociale activiteiten. 

Missie-Solidariteit op 
Noord-Kalimantan

De rondgang van dit missiekruis begon in 2019 ter 
gelegenheid van de herdenking van de 100e 
verjaardag van de encycliek ‘Maximum Illud’ van 
paus Benedictus XV.  Voor de bisschop van Tanjung 
Selor, Mgr. Dr. Paulinus Yan Olla MSF, was de 
oproep van de paus om één maand in het teken van 
de missie te stellen onvoldoende. De afstand tussen 
de parochies in het bisdom is zo groot, dat 
onderlinge solidariteit moeilijk is. Veel parochies die 
zich rijk voelen kijken niet om naar parochies die het 
minder hebben. Yan Olla: “We willen alle parochies 
in dit bisdom verbroederen”. 

Instelling Missie-Solidariteitsjaar
De bisschop besloot derhalve tot de instelling van 
een doorlopend Missie-Solidariteitsjaar. Vanaf 2019 
is telkens één parochie verantwoordelijk voor de 
organisatie van dat jaar. In de loop van het jaar 
wordt het missiekruis van de ene parochie naar de 
andere parochie gedragen. Hieraan verbonden zijn 
tal van activiteiten, zoals processies, 
eucharistievieringen en catechesebijeenkomsten. 
Na afloop van het jaar keert het missiekruis terug bij 
de organiserende parochie om vervolgens te 
worden overgedragen aan een andere parochie die 
de viering van het volgende Missie-Solidariteitsjaar 

Verwelkoming van de diocesane delegatie in de parochie St. Paulus Tideng 
Pale voor de afsluiting van het Missie-Solidariteitsjaar 2021-2022.

Gratis medisch behandeling dankzij de vriiwillige inzet van artsen en ander 
medisch personeel uit heel Noord-Kalimantan en Berau. 



Medische behandeling
Op 22 oktober jongstleden vond er in de parochie 
St. Paulus Tideng Pale een grote bijeenkomst plaats, 
waar gratis medische zorg beschikbaar werd 
gesteld. Dit kon gerealiseerd worden dankzij de 
vrijwillige inzet van artsen en ander medisch 
personeel uit heel Noord-Kalimantan en Berau. Ook 
was er gelegenheid tot het doneren van bloed. 

Daags erna werd het hoogtepunt van het 
Missie-Solidariteitsjaar en de 96e 
Wereldmissiezondag gevierd met een 
eucharistieviering. Aansluitend werd het missiekruis 
overhandigd aan de priester van de parochie Mara 
Satu Sungai Kayan, waar het volgende 
Missie-Solidariteitsjaar wordt gehouden. 

Kerstactie Haïti

Een gezin neemt, verkleed als Maria, Jozef en klein engeltje, deel aan de 
parade 

muziekgroepen en praalwagens en heeft meer en 
meer het karakter van een seculiere parade 
gekregen. 

In Azuay, een provincie in de hooglanden in het 
zuiden van Ecuador, nemen duizenden gezinnen 
deel aan de parade in Cuenca. In de vroege ochtend 
van 24 december is het een drukte van jewelste op 
de wegen naar Cuenca. Het gebied is uitgestrekt en 
de weg naar het centrum van de stad is lang. 
Iedereen is al vroeg op pad om op tijd te zijn. De eer 
van het openen van de parade is weggelegd voor de 
zogeheten Engel van de ster gevolgd door de Wijzen 
uit het Oosten, een groep herders, Maria en Jozef, 
muziekgroepen, etnische groepen, praalwagens, 
dansgroepen met linten en uiteindelijk het Kind 
Jezus. Muziek is hierbij een zeer belangrijk element. 
Kerstliederen worden luid gezongen en gespeeld 
door dorpsbands begeleid door fluitjes van 
vogelgeluiden. De thema’s die in de liederen aan 
bod komen zijn de vreugde die de komst van het 
Kind Jezus brengt en de eeuwige liefde die Hem 
wordt toebedeeld.

Ondanks de vermenging van het religieuze met het 
seculiere, treft men nog op vele plaatsen in Ecuador 
voorbeelden aan van de puur religieuze inborst van 
Ecuadorianen. Veel gezinnen bereiden zich samen 
voor op de geboorte van het Kind Jezus. Vanaf 16 
december komen ze samen om elke dag, in een 
ander huis, de kerstnoveen te bidden. Na het 
noveengebed komen de muziekinstrumenten 
tevoorschijn en worden samen kerstliedjes 
gezongen. 

Kersttraditie in Ecuador:
El Pase del Niño Viajero

El Pase del Niño Viajero (de voetstap van het 
reizende kind) is een religieus feest dat wordt 
gevierd op 24 december, de vooravond van de 
geboorte van het Kind Jezus. Vanwege zijn 
culturele, sociale en symbolische betekenis is de 
parade, die plaatsvindt in verschillende steden in 
het land, uitgeroepen tot immaterieel erfgoed van 
Ecuador.

Het verhaal begint met een klein beeld van het 
Kind Jezus, gebeeldhouwd in het jaar 1823. In 1961 
kwam het beeldje in eigendom van de vicaris van 
het aartsbisdom Cuenca, Miguel Cordero, die het bij 
zich droeg toen hij naar het Heilig Land reisde. Het 
beeldje werd destijds gezegend door paus Johannes 
XXIII. Bij zijn terugkeer in Cuenca organiseerde 
Cordero samen met enkele parochianen op 
Kerstavond een eerste processie. Zij liepen met het 
beeld van de kerk van San Sebastian naar de 
kathedraal in het centrum van Cuenca. In 
documenten is terug te vinden dat de vicaris het 
vervolgens naar verschillende kerken droeg en 
telkens wanneer hij met het beeld binnenkwam 
riepen de mensen: “Hier komt het reizende Kind!”.

Deze Ecuadoraanse traditie groeide uit tot een 
processie met het beeld van het Kind Jezus in het 
midden, omringd door kinderen in religieuze of 
etnische kostuums en vergezeld door hun familie. 
Samen trokken ze op weg naar de kerk waar de 
eucharistie werd gevierd. De processie werd in de 
loop der jaren nog verder uitgebreid met 



Ieder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste 
levensjaren bepaalt hun kans op een goede 
toekomst en ontsnapping uit extreme armoede. 
Ieder kind heeft recht op een goede start in het 
leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk 
verdeeld in de wereld. Adventsactie wil bijdragen 
aan het verminderen van deze ongelijkheid en 
steunt in 2022 vier verschillende projecten rond 
het thema ‘kinderen en gezondheid’.

Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind 
uit 1989 hebben alle kinderen het recht in leven 
te blijven en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 
Met name hun eerste vijf levensjaren zijn essentieel 
voor hun lichamelijke, emotionele, verstandelijke 
en mentale ontwikkeling. Een achterstand die een 
kind in deze periode oploopt, kan het later niet of 
nauwelijks meer inhalen. Kinderen die een gezonde 
start in het leven maken, krijgen de kans hun 
talenten ten volle te ontwikkelen. Zij kunnen 
opgroeien tot zelfstandige, actieve volwassenen 
en bijdragen aan de ontwikkeling van hun (lokale) 
gemeenschap.

Ondervoeding leidt tot ontwikkelingsachterstand
Ondervoeding vormt een ernstige bedreiging voor 
de vroege ontwikkeling en veroorzaakt bijna de helft 
van alle sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. 

Wereldwijd lijden zo’n 250 miljoen kinderen aan 
ondervoeding. Als gevolg daarvan hadden in 2020 
149,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar – 22 
procent – een groeiachterstand. Dat blijkt uit 
recente cijfers van de Wereldgezondheids-
organisatie. Ook hadden 45,4 miljoen kinderen 
ondergewicht, waarvan 13,6 miljoen zelfs ernstig. 
Ondervoeding maakt kinderen extra vatbaar voor 
infectieziekten, zoals longontsteking, diarree en 
malaria. Ook kunnen zij zich lichamelijk, 
verstandelijk, emotioneel en sociaal niet 
normaal ontwikkelen, waardoor ze later op school 
moeilijk(er) meekomen en vaker uitvallen. Hun 
mogelijke talenten komen dan niet of slechts 
beperkt tot ontwikkeling.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De sterfte van 
kinderen tot vijf jaar daalde van 12,6 miljoen in 
1990 tot 5 miljoen in 2020. Het aantal jonge 
kinderen met een groeiachterstand nam tussen 
2000 en 2020 af met 27 procent. Maar nog altijd 
overlijdt 1 op de 27 kinderen onder de vijf jaar, 
meestal aan een infectieziekte. De helft van hen 
overleeft het eerste levensjaar niet. Pasgeborenen 
overlijden vaak door complicaties tijdens of na de 
geboorte. De risico’s zijn ongelijk verdeeld, zo liggen 
de sterftecijfers in Afrika bijna tien keer zo hoog als 
in Europa. Ondanks de bereikte resultaten zijn de 
bedreigingen voor jonge kinderen in bepaalde delen 
van de wereld nog altijd onacceptabel groot. Mede 
daarom hebben de Verenigde Naties (VN) zich ten 
doel gesteld voor 2030 een einde te maken aan de 
extreme armoede en ongelijkheid in de wereld.

Wat doet Adventsactie?
Adventsactie ondersteunt deze ontwikkelingsdoelen 
van harte en gunt alle kinderen een goede start in 

het leven. In 2022 steunt 
Adventsactie daarom vier 
projecten die elk op hun eigen 
manier bijdragen aan een betere 
toekomst voor jonge kinderen. Meer 
informatie over deze projecten kunt u 
terugvinden op onze website: 
www.missiebureau.nl/adventsactie
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