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Dierbare missievrienden,

Iedereen die van bergwandelen houdt, wordt niet alleen beloond met 
prachtige uitzichten, maar bekijkt de wereld ook opeens vanuit een totaal 
ander perspectief. Bovenop die berg ontvouwt de wijde omgeving zich 
voor onze ogen. Maar er zijn ook moeilijke bergen die we moeten 
beklimmen. Uitdagingen die vaak twee kanten hebben: we kunnen er als 
een berg tegenop zien, maar weten erdoor tegelijkertijd bergen te 
verzetten. Ook deze leiden vaak tot een ander perspectief, tot een geheel 
nieuwe en duidelijke visie.
Net als bij Petrus, Jakobus en Johannes, die tijdens de bergrede de 
goddelijkheid van Jezus aanschouwen, wordt onze horizon verbreed, zodat 
we nu op een andere manier de wereld zien. De  omstandigheden van ons 
leven of de wereld veranderen hierdoor niet, maar het toont ons dat in 
het midden van deze omstandigheden, nog steeds de hoop op een betere 
toekomst leeft. 

Patrick Siluyele uit Zambia ging ook een uitdaging aan die zijn perspectief 
volledig veranderde. Hij was nog maar een peuter toen zijn moeder hem 
naar het weeshuis in Mbala bracht. De Zusters van de Heilige Harten van 
Jezus en Maria namen hem op in hun opvangcentrum voor weeskinderen, 
gaven hem eten en kleding en toen hij ouder werd, stuurden ze hem naar 
school. Dankzij hen heeft hij een vak geleerd. Tegenwoordig geeft Patrick 
naailes aan gehandicapten. In een gemeenschap waar neergekeken wordt 
op gehandicapten, ontvangen zij een kans op een eigen inkomen en een 
beter bestaan. 
Laten we tijdens de Vastentijd ook ons eigen perspectief veranderen, ons 
samen inzetten zodat we een zichtbaar verschil kunnen maken in het leven 
van anderen en erkennen dat onze verantwoordelijkheid voor anderen 
verder gaat dan onze directe gemeenschap.

Elianne van den Heuvel
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Ontmoetingen op het Missiebureau

Brief van Pater Piet Hooyschuur

Onlangs hebben wij op het Missiebureau een 
hartverwarmende ontmoeting gehad met pater Piet 
Hooyschuur. Aangezien de reden voor deze 
ontmoeting een ingrijpende verandering is, willen 
we u op de hoogte brengen. We laten daarom pater 
Piet graag aan het woord. 

Rond de jaarwisseling heb ik mijn intrek genomen 
in de Nederlandse vestiging van de Witte Paters in 
Heythuysen vanwege mijn benoeming naar 
Nederland.  Na 50 jaar Oeganda is een rustigere fase 
aangebroken, u zult begrijpen dat dit voor mij een 
ingrijpende verandering is.

Wat heeft dit voor gevolgen voor St. Noa’s Family 
zult u denken. Ik kan u vertellen dat alles gewoon 
door gaat zoals altijd. De dagelijkse gang van zaken 
van St. Noa’s is al sinds jaar en dag in de capabele 
en liefdevolle handen van Maama Getu. Zij wordt 
daarbij goed ondersteund door het plaatselijke 
bestuur van St. Noa’s Family.  Door alle moderne 
communicatiemiddelen is het voor mij geen enkel 
probleem om korte lijnen te houden en een oogje 
in het zeil te houden bij het reilen en zeilen van St. 
Noa’s Family.  Zo kan de continuïteit gewaarborgd 
blijven. Het is tevens de bedoeling dat ik periodiek 
een bezoekje zal brengen aan St. Noa’s Family.

In Afrika is een gezegde dat geen enkel kind alleen 
wordt geboren. Naast ouders hebben kinderen 
immers ooms en tantes, grootouders en meestal 
ook broers en zussen. De regering is nu een 
programma gestart dat kinderen die geen ouders 

meer hebben, zoveel mogelijk door familie worden 
opgenomen. Dat juichen wij natuurlijk van harte 
toe, mits de omstandigheden waarin dergelijke 
kinderen dan terecht komen, goed zijn. Ook voor St. 
Noa’s Family betekent dit dat er kinderen zijn 
waarvan nu opnieuw wordt onderzocht of het 
verantwoord is om hen met familie te herenigen. 
Dat is steeds maatwerk.

St. Noa’s Family blijft wel veel van deze kinderen en 
hun families helpen met het betalen van schoolgeld. 
Om er zeker van te zijn dat het geld op de plaats 
terecht komt waar het voor bedoeld is, gaat St. 
Noa’s Family zelf naar de scholen toe om voor een 
kind het schoolgeld te betalen. Schoolgeld is in 
Oeganda behoorlijk hoog. Een schooljaar bestaat 
uit 3 semesters. Per semester moet er Ush 300.000 
per kind betaald worden. Dit is omgerekend € 75. 
Elk jaar dus € 225 per kind. Ouders of familieleden 
kunnen dit heel vaak niet betalen. St. Noa’s Family 
vindt het erg belangrijk om kinderen te steunen met 
schoolgeld.

Onderwijs is de sleutel voor een goede toekomst. 
Zeker in Oeganda. Honderden kinderen zijn in de 
afgelopen 35 jaar door St. Noa’s Family en dus mede 
door u op weg geholpen in hun leven door goed 
onderwijs.
Ook al is 2020 reeds begonnen, bij deze wil ik u 
allen het allerbeste toe te wensen voor dit nieuwe 
jaar. Ik hoop en bid dat we de vrede, dat het Kind 
Jezus ons heeft gebracht, ook mogen bevorderen 
onder elkaar.

Met vriendelijke groet en Gods zegen,
Pater Piet Hooyschuur

Hub van den Bosch over de 
Diocesane Missieraad (DMR)

Solidariteit met elkaar
Er is mij, als lid van de Diocesane Missieraad (DMR) 
gevraagd om een column te schrijven. Zr. Bernarda 
ging mij voor in de vorige Mission. Een column is er 
om uit te dagen, om te prikkelen of zoals ik 
vanmorgen, vooraf aan het schrijven van deze co-
lumn, in de krant las: om te schuren.
Onlangs hadden we de regionale startdag  van de 
Vastenactiecampagne 2020 in Roermond. Een 
bijeenkomst waar meer mensen waren dan de 
afgelopen jaren en dat is verheugend. Persoonlijk 
vind ik zo’n dag ook een dag van ontmoeting maar 

Pater Piet Hooyschuur in St. Noa’s family - Oeganda



ook van de bevestiging: we staan er als groep niet 
alleen voor er zijn er meer. En er zijn organisaties 
zoals de BVA, Vastenactie Bisdom Roermond, het 
Missiesecretariaat en het Missiebureau van ons 
bisdom die ons terzijde staan.
Goed om elkaar te zien op zo’n dag en te spreken. 
Om elkaar te bemoedigen en ondersteunen want 
ik merk dat dit nodig is. Het gevoel dat we er soms 
alleen voor staan bespeur ik bij me zelf maar ik hoor 
het ook om me heen. En hoe komt dat nu? We 
werken allemaal, als ik kijk naar met name de 
Vastenactie voor hetzelfde en met hetzelfde doel! 
Of vergis ik me?
En als we voor hetzelfde werken dan weten we toch 
dat we niet alleen staan daarin, dat er velen samen 
aan hetzelfde werken … waarom dan dat gevoel? 
Laat ik het dicht bij mezelf houden. 
Dat gevoel bij mij komt omdat we zelf als groepen 
alle kanten uitschieten en daardoor eilandjes 
geworden zijn in een groot geheel. Maar we zijn 
verleerd om met zijn allen te werken voor een 
project van Vastenactie.  Goede projecten die 
zorgvuldig uitgekozen zijn. Projecten die 
aansluiten bij  de behoeften van de mensen ter 
plekke en worden gedragen door mensen ter plekke 
en daarbij vaak ondersteund door organisaties 
die een binding hebben met de lokale kerken of 
overheden. In plaats daarvan zien we op steeds 
meer plekken, in steeds meer dekenaten groepen 
en parochies met eigen projecten, die niet bij de 
Vastenactie bisdom Roermond, zijn ondergebracht, 
aan de slag gaan. Hiermee ondermijnen we, naar 
mijn mening althans,  niet alleen de solidariteit over 
grenzen heen met mensen die we niet kennen en
die geen voorspreekster of voorspreker hebben 
binnen onze eigen gemeenschap. Maar ook 

ondermijnen we de solidariteit tussen ons als 
groepen binnen een dekenaat, federatie of cluster. 
Als ieder zijn eigen weg gaat binnen een cluster of 
binnen een dekenaat dan voel je je misschien 
inderdaad als groep wel alleen staan. Want als 
iedere parochie een project kiest zonder 
overeenstemming met de Vastenactie bisdom 
Roermond is het naar parochianen moeilijk uit te 
leggen en bovendien is het ook qua publiciteit 
moeilijk. 

Mijn pleidooi in deze column is dus een pleidooi 
voor ‘herbezinning’. Een herbezinning binnen onze 
groepen op wat we kwijt zijn geraakt in de 
afgelopen decennia.
Ieder staat het vrij om een keuze te maken voor ene 
‘eigen project’. Er zijn immers vele campagnes 
gedurende het jaar waar een eigen project zou 
kunnen worden ondergebracht. 
Maar we moeten dan ook niet klagen dat we soms 
ervaren dat we er alleen voor staan, dat we geen 
verbinding meer hebben met elkaar, met pastores 
die of een dekenaatsbestuur dat soms met 
verschillende projecten te maken heeft binnen een 
dekenaat. 

Velen van ons herinneren zich wellicht dat 
jarenlang Vastenactie als bijschrift bij het logo had 
staan; ‘samen maken we er meer van’. Ik ben er van 
overtuigd dat die slogan nog steeds opgeld doet. 
Samen maken we er meer van, zou in mijn 
overtuiging weer het uitgangspunt dienen te zijn als 
we kijken naar Vastenactie. Vastenactie is in mijn 
beleving eerst en vooral een actie die aanzet tot 
solidariteit met hen die het, het hardst nodig 
hebben. Het moet niet uitmaken wie of waar dat is. 
Die oproep tot solidariteit, tot samen delen, zetten 
we dan kracht bij met een voorbeeldproject, zoals 
projecten van Vastenactie bedoeld zijn. En aan de 
hand van deze projecten kunnen we onszelf en 
anderen bewustmaken van de onrechtvaardigheid, 
de oneerlijke verhoudingen en de ongelijke 
verdeling in de wereld.Als wij als groepen dat goed 
doen dan ontstaat er solidariteit met mensen die 
het treft en DAAR waar wij SAMENWERKEN met 
elkaar in groepen, ja DAAR, daar MAKEN WIJ ER 
MEER VAN!

Ik wens ieder een goede Vastenactie toe maar ook 
na afloop een goede bezinning, goede reflectie, op 
het hoe, waartoe en waarom  u gekozen hebt voor 
het project waarvoor u werkte. Hub van den Bosch.

Hub van den Bosch - lid Diocesane Missieraad



Een beter leven dankzij goed onderwijs
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 
2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in 
het teken van beroepsonderwijs en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen 
opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een 
redelijk inkomen te verdienen en eventueel een 
eigen bedrijf op te zetten. 

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vier-
duizend mensen een beroepsopleiding met hulp 
van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend 
jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens 
de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel 
meer mensen een steuntje in de rug geven om hen 
te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, 
zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen 
én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ 
draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde 
Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk 
werk voor iedereen. Daartoe zetten we ons in voor 
projecten die verschillende vormen van voortgezet 
onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor 
mensen in ontwikkelingslanden. Ook ondersteunen 
we mensen bij het opzetten van een eigen 
onderneming. 

Wat doet Vastenactie?
In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van 
projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs 
en ondersteuning geven bij het opstarten van een 
eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder 
meer uit het aanbieden van trainingen, het 
faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen 
van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor 
jongeren, werklozen en mensen die niet rond 
kunnen komen van hun (deeltijd)baan. 

Dennis terug in de schoolbanken

Eigen Doelen Bisdom Roermond
Vele parochies hebben nog warme banden met 
missionarissen en willen graag hun projecten 
ondersteunen. Maar ook de buitenlandse priesters 
die in ons bisdom werkzaam zijn, vragen aandacht 
voor de noodlijdende mensen in hun thuislanden. 
Binnen het bisdom Roermond bestaat de 
mogelijkheid om via de Vastenactie Bisdom 
Roermond in actie komen voor een Eigen Doel 
tijdens de Vastentijd. Betreffende parochies kunnen 
hiervoor elk jaar vóór 1 oktober een 
projectaanvraag bij het Missiebureau indienen. 

Activiteiten
Tijdens de vastentijd worden overal activiteiten 
georganiseerd. U kunt de agenda raadplegen op 
onze website. Mist u nog activiteiten, geef deze dan 
even aan ons door. 

Wij wensen u alvast heel veel 
succes met de komende 

campagne!

Nieuwe website

Een nieuw jaar, een nieuwe website!

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest 
met het vormgeven van onze website. De website is 
in een geheel nieuw jasje gestoken en voorzien van 
nieuwe content. 
Wij hopen u op deze manier nog beter van 
informatie te voorzien over het Missiebureau, het 
Missiesecretariaat en alle activiteiten. 
Kijk gerust even rond op onze nieuwe website en 
laat u inspireren!

Mocht u niet alle informatie op de website vinden 
die u nodig heeft, schroom dan niet om contact met 
ons op te nemen. 


