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Dierbare missievrienden,

“Moge er vandaag vrede in je zijn. Moge je op God vertrouwen dat je 
precies bent waar je zou moeten zijn. Moge je nooit de oneindige potentie 
vergeten die uit vertrouwen is geboren. Moge je de gaven gebruiken die 
je hebt ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen. Moge je 
tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent. Laat deze 
aanwezigheid zich tot in je botten verankeren en je ziel de vrijheid gunnen 
om te zingen, te dansen, te danken en lief te hebben. Het is daar voor ons 
allemaal.” – H. Theresia van Lisieux.

Nu we het einde naderen van de 
Bijzondere Missiemaand oktober, 
is het misschien wat voor de hand 
liggend om deze nieuwsbrief te 
starten met een gebed van de H. 
Theresia van Lisieux. Zij werd 
immers door paus Pius XI 
uitgeroepen tot patrones van de 
Missie. Theresia had een sterk 
verlangen om wereldwijd te 
evangeliseren, maar verliet het 
klooster van de Ongeschoeide 
Karmelietessen in Lisieux na haar 
intrede niet meer. De eenvoudige 
manier waarop zij schreef en haar 
nimmer aflatende gebed zorgde 
er echter voor dat wereldwijd 
velen de weg naar God wisten te 
vinden.                          H. Theresia van Lisieux

Achter de keuze voor juist dit gebed van de kleine Theresia schuilt echter 
nog een andere reden. Het biedt troost. Troost in dagen dat alles niet meer 
zo makkelijk is. De impact van de noodzakelijke reorganisatie binnen ons 
bisdom is groot. Deze dagen gaat mijn gebed naar de collega’s die zich 
jarenlang trouw voor het bisdom en de parochies hebben ingezet.

Een strohalm van Theresia:

“Ik dacht in mezelf: Ja, het is waar, dit is het! Ja, ik ben als een vermoeide, 
uitgeputte reiziger die aan het einde van zijn reis neervalt. Ja, maar ik val 
wel in de armen van Jezus.”

Elianne van den Heuvel

MISSION



Ontmoetingen op het Missiebureau

Regionale Startdag Vastenactie 2020

De regionale Startdag voor de Vastenactie vindt dit 
jaar plaats op zaterdag 23 november in Roermond. 
Het thema van de Vastenactie 2020 luidt ‘Werken 
aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is 
dat kinderen niet alleen naar de basisschool 
kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om 
een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, 
waarmee ze een redelijk inkomen kunnen 
verdienen.

In Nederland gaan alle kinderen naar de 
basisschool en de middelbare school. Ook elders in 
de wereld krijgen steeds meer kinderen 
basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een 
vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je 
daarmee juist de kans krijgt een vak, zoals 
kleermaker, bakker, winkelier of bijenhouder, te 
leren waarmee je een inkomen kunt verdienen. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel 
mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen 
leren! 

Programma
Vanuit de landelijke organisatie van Vastenactie 
wordt een en ander toegelicht. Ton Korsten uit 
Jabeek vertelt over het project ‘Geef de kinderen 
van Mponge een toekomst’. Als het lukt is er ook 
een skypeverbinding met Mike Wamaya, 
projecthouder van één van de projecten waarvoor 
Vastenactie zich komend jaar inzet. Ook is er een 
workshop communicatie voorzien.

De Startdag Vastenactie is bedoeld voor iedereen 
die zich in parochies in Limburg inzet voor de 

Vastenactie. De bijeenkomst begint om 10.00 uur 
en is rond 14.00 uur afgelopen. De Startdag vindt 
plaats bij het bisdom, Swalmerstraat 100 in 
Roermond. 
Aanmelding graag vóór 13 november via e-mail : 
info@missieburo.nl of telefonisch: 0475-386880. 

Guus Prevoo met pensioen

Guus Prevoo (links) samen met kunstenaar Uwe Appold tijdens hongerdoeken-

tentoonstelling.

Afgelopen week nam Vastenactie afscheid van 
Guus Prevoo. Guus gaat meer dan welverdiend van 
zijn pensioen genieten. Tijdens een drukbezochte 
bijeenkomst in Parnassos cultuurcentrum in Utrecht 
werd iedereen in de gelegenheid gesteld om Guus 
te bedanken voor zijn jarenlange inzet. 
In een interview met zijn collega’s laat Guus nog 
even zijn gedachten over Vastenactie gaan:

“Vastenactie is niet ‘zomaar’ een actie om geld in te 
zamelen: “De ziel van Vastenactie ligt voor mij in het 
geloven, in de opdracht van Jezus om het 
Koninkrijk God te zoeken. Ik voel me erg thuis bij de 
oproep die Jezus in Matheus 25 doet: wat deed je 
voor de naakten, de hongerigen, de dorstigen? Guus 
laat zich zelf ook leiden door deze oproep: “Op mijn 
eigen bescheiden manier wil ik meewerken aan een 
betere wereld voor iedereen. En dat is meer dan 
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een ethische opdracht. Ik doe dat omdat God dat 
van ons vraagt. De ziel van Vastenactie ligt voor mij 
in de mogelijkheid daarop te kunnen aansluiten.

Ondanks de krimpende, vergrijzende kerk ziet Guus 
de toekomst met vertrouwen tegemoet: “De paus 
roept in Laudato Si op snel werk te maken van een 
rechtvaardige en meer duurzame wereld. Het lijkt 
me goed daarbij aan te sluiten en van daaruit nieuw 
elan te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat mensen 
buiten de kerk daar ook voor open staan. Daarvoor 
moeten we wel naar buiten, naar mensen luisteren 
en ons engageren voor een betere wereld. Ook de 
paus maakt deze beweging en Jezus deed niet 
anders, dus waarom zouden wij dat niet kunnen?”

Ook het Missiebureau kijkt met grote 
dankbaarheid terug op de vele jaren van fijne
samenwerking. Guus bedankt!

San Pio de Pietrelcina Elementary School - Guayaquil

De parochies van Bunde, Geulle, Moorveld en 
Ulestraten hebben dit jaar, tijdens Vastenactie, geld 
ingezameld voor de San Pio de Pietrelcina 
Elementary school. 

Naast de reguliere collecte werd een filmmiddag 
georganiseerd. Hiervoor veranderde het 
parochiehuis in Ulestraten in een heuse bioscoop. 
Op het programma stond de film “The Passion of 
Christ”.  De toegang was gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage voor het vastenactie project werd bijzonder 
op prijs gesteld.

Het resultaat mocht er zijn: uiteindelijk werd maar 
liefst € 9.000 overgemaakt. 
Een paar weken geleden ontvingen wij een mooie 
bedankbrief uit Guayaquil. Dankzij de geweldige 
inzet van vrijwilligers en gulle bijdragen van gevers 
kunnen ook in 2020 weer vele kinderen naar school 
en plannen maken voor een goede toekomst. De 
foto getuigt van de vreugde die dit brengt. 

Verhuizing Missiebureau

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd zal 
het Missiebureau verhuizen naar een nieuwe 
locatie. 
Met ingang van 4 november is ons nieuwe adres:

Missiebureau Roermond
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
T: (0475) 386880
E. info@missieburo.nl

Projecten
Bedankbrief uit Guayaquil

De San Pio de Pietrelcina Elementary School ligt in 
één van de armste wijken in Guayaquil, Ecuador. De 
meeste bewoners leven ver onder de armoedegrens 
en goede faciliteiten, zoals scholen, zijn schaars. Het 
is voor jongeren in Guayaquil niet eenvoudig om 
goed basisonderwijs te volgen en een toekomst op 
te bouwen. De San Pio de Pietrelcina Elementary 
school is dan ook een ware zegen! De school draagt 
de zorg voor 326 kinderen. Hun eerste prioriteit is 
dat kinderen zich veilig voelen om hun talenten te 
kunnen ontdekken en verder te laten groeien. 
Aandachtsgebieden zijn cultuur, sport, creativiteit, 
tweetalig onderwijs, technologie, onderwijs en 
catechese. 

Ook samen plezier hebben is belangrijk op de San Pio de Pietrelcina School



Coonoor - India

Een geel bord met daarop in zwarte letters, zowel 
in Tamil als in het Engels, Coonoor geschreven geeft 
aan dat u zojuist een prachtig bergdorpje in Tamil 
Nadu bent binnengereden. Glooiende 
theeplantages, afgewisseld door watervallen,
vormen een indrukwekkend schouwspel. Het stadje 
is simpelweg op te delen in een Lower Coonoor en 
Upper Coonoor. En juist dit laatste Upper Coonoor is 
bijzonder. Waar Indiase steden zich over het 
algemeen kenmerken door een enorme drukte, 
verkeerschaos en volop getoeter, is Upper Coonoor 
bijna een oase van rust. Kleurrijke huizen zijn tegen 
de hellingen gebouwd, een frisse berglucht doet 
het overal hangende en net zo kleurrijke was snel 
drogen en bezoekers worden gastvrij ontvangen en 
uitgenodigd voor een kop thee. Een vredig en rustig 
stadje.

Hulp
Afgelopen week bereikte ons het bericht dat een 
van de grote muren, die de bergwand in Coonoor in 
bedwang moeten houden, is ingestort. De ravage is 
groot. 

Vlak boven de betreffende muur ligt één van de 
mooie kerken van Coonoor.  De pastoor houdt zijn 
hart vast dat zijn kerk meegesleurd wordt. Maar ook 
meerdere huizen lopen gevaar. Het is dus zaak deze 
muur zo snel mogelijk te herbouwen en te 
verstevigen. De komende dagen bezoekt bisschop 
Amalraj van het bisdom Ootacamund Coonoor om 
steun en hulp te bieden. Maar zijn middelen zijn 
beperkt. Hij vraagt dan ook het Missiebureau voor 
directe hulp. We gaan er samen voor zorgen dat de 
huizen van deze mensen overeind blijven en dat 
hopelijk ook de kerk gespaard blijft.

Wasdag in Coonoor - foto met dank aan familyearthtrek.com

Een deel van de ingestorte muur.

Het gevaar is nog niet geweken. 

Helpt u mee?

Rabobank: NL11 RABO 0144 1014 08
ING Bank: NL27 INGB 0001 0450 00

Kleurrijke huizen in Coonoor - foto met dank aan familyearthtrek.com


