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Dierbare missievrienden, 

Afgelopen zomer overheerste in vele gesprekken één onderwerp: corona. 
Het ging zover dat sommigen zelfs aangaven coronamoe te zijn. Toch is 
het normaal om bezorgd te zijn over onze gezondheid en onze toekomst. 
Overal ter wereld worden mensen met dezelfde angsten geconfronteerd. 
“Wees niet bang”, is een veel voorkomende uitdrukking in de Bijbel. Als 
Jezus met zijn discipelen spreekt, moet hij ze er vaak aan herinneren dat, 
hoewel ze bang zijn, hij altijd bij hen is. “Wees gerust”, zegt hij, “ik ben het; 
vrees niet ”(Matteüs 14:27).
In de H. Schrift kunnen we lezen dat veel mensen bang zijn, maar dat God 
de tijd neemt om aandacht te schenken aan hun angsten en hen 
geruststelling biedt. Als de engel bij Maria komt om aan te kondigen dat 
ze een kind krijgt, zijn zijn eerste woorden nadat hij haar begroet heeft: 
“Vrees niet Maria” (Lucas 1:30).De woorden van de engel herinneren ons 
eraan dat God geruststellend, kalmerend en vertroostend is. 

Ondanks eigen zorgen zijn velen van u bereid uw hart voor anderen te 
openen, naar hen te luisteren en een bron van troost te zijn. Wij hopen dat 
deze herfst sporen van hoop over de hele wereld mag verspreiden en 
roepen u op om met ons mee te bidden voor iedereen die getroffen is 
door de coronapandemie, voor de slachtoffers van Beiroet en de 
slachtoffers van de recente aardverschuiving in Kerala, India. 

Maria, de moeder die de zorg had voor Jezus, zorgt nu met moederlijke 
genegenheid en smart voor deze gekwetste wereld. Zoals zij met 
doorboord hart weende over de dood van Jezus, heeft zij nu medelijden 
met het lijden van de gekruisigde armen en van de schepselen van deze 
wereld die door menselijke macht worden uitgeroeid. Zij leeft met Jezus, 
geheel van gedaante veranderd, en alle schepselen bezingen haar 
schoonheid. Zij is de vrouw, “bekleed met de zon, de maan, onder haar 
voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”.
Opgenomen ten hemel, is zij moeder en koningin van heel de schepping. 
In haar verheerlijkt lichaam heeft zij samen met de verrezen Christus, als 
deel van de schepping, heel de volheid van haar schoonheid bereikt. Zij 
bewaart in haar hart niet alleen heel het leven van Jezus, die zij met zorg 
“bewaakte”  maar ook nu nog begrijpt zij de zin van alle dingen. Daarom 
kunnen wij haar vragen dat zij ons helpt met wijzere ogen naar deze 
wereld te kijken.
(Paus Franciscus, Laudato Si -241)

Maria, koningin van smarten en koningin van mededogen, bid voor ons. 

Elianne van den Heuvel, directeur Missiebureau

MISSION



In Memoriam

In gelovig vertrouwen bericht ik u dat op zaterdag 
15 augustus 2020, hoogfeest van 
Mariatenhemelopneming, in Roermond onze 
gewaardeerde medewerkster Sally Puts-Monterola 
door de hemelse Vader is opgeroepen tot een 
nieuw leven.

Mevrouw Sally Puts-Monterola werd geboren op 2 
augustus 1962 te Virac, Catanduanes (Filipijnen). 
Zij was bijna twintig jaar werkzaam in de curie van 
het bisdom Roermond. Vele jaren was zij actief in 
de huishoudelijke dienst. Sinds 2018 heeft zij zich 
ingezet als medewerkster van het Missiebureau en 
daar zorggedragen voor met name het 
kinderadoptieprogramma. Iedereen die Sally goed 
kende, beschreef haar unieke stijl. Levendig, 
enthousiast, verrijkt met een prachtige glimlach en 
met een enorme inzet voor haar werk en de 
mensen om haar heen. Ze bezat de gave om oprecht 
te luisteren en mensen haar onverdeelde aandacht 
te geven. De laatste maanden werd zij zwaar 
getroffen door een ernstige ziekte waar zij met 
energie tegen gevochten heeft.

Dag lieve Sally. Bedankt voor alles. Tot ziens!

We zijn dankbaar voor de vele jaren dat zij 
dienstbaar is geweest aan de Kerk in ons bisdom. 
Onze gebeden zijn bij haar en bij haar familie.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 
22 augustus in Kapel in ’t Zand in Roermond.

“De liefde vergaat nimmer.” (1 Kor. 13, 8) Leden van de Jamboai gemeenschap bij één van de nieuw geslagen 
waterputten

Waterputten in Ghana

Het gebrek aan schoon drinkwater is de grootste 
veroorzaker van 12% van de kindersterfte in Ghana 
en is de op twee na de grootste doodsoorzaak voor 
kinderen onder de 5 jaar. 

De dunbevolkte noordelijke regio van Ghana is een 
van de minst ontwikkelde delen van het land en 
heeft zelfs nog minder toegang tot schoon 
drinkwater dan de nationale statistieken 
suggereren. Het merendeel van de inwoners leeft 
van de landbouw en leeft op grote afstand van 
elkaar. Deze lage bevolkingsdichtheid bemoeilijkt 
hulp vanuit de Ghanese regering. 

Om toch de kindersterfte terug te kunnen dringen, 
hebben enkele parochiepriesters vorig jaar, met 
instemming van hun bisschop, het heft in eigen 
handen genomen en een aanvraag voor 
financiële ondersteuning voor het slaan van 
waterputten ingediend.  Zo werden waterputten 
geslagen voor de Jamboai-gemeenschap en een oud 
exemplaar voor de Loloto-gemeenschap hersteld. 
Dit betekent dat deze gemeenschappen hun 
waterplaatsen niet meer met hun dieren hoeven te 
delen.  De chief van de Jambaoi bedankt onze 
donateurs met de volgende woorden: “Vader, dank 
de mensen die u het geld hebben gegeven voor 
deze waterputten. Ze hebben ons gered van een 
langzame dood en alleen God zal hen belonen ”.



Hulpactie Beiroet

Al jarenlang onderhouden we goede contacten 
met een opvangcentrum voor kwetsbare vrouwen 
en meisjes in Beiroet. Eén van de locaties van het 
opvangcentrum ligt in één wijk vlakbij de haven. De 
schrik was dan ook groot toen we het nieuws over de 
enorme explosie in de haven van Beiroet hoorden.
 
We hebben meteen na de explosie contact met hen 
gezocht. Gelukkig bleek al snel dat niemand van 
onze partnerorganisatie ernstig gewond was geraakt, 
maar de impact van de explosie is enorm. 
Dr. Robert Caracache, verbonden aan het 
opvangcentrum, maakt zich grote zorgen. In de 
afgelopen maanden berichtte hij ons meerdere keren 
dat de situatie in Libanon met de dag verslechterde.

Een politieke chaos en een ongekende inflatie 
zorgden er al voor dat vele Libanezen nauwelijks 
voldoende middelen hadden om in hun eerste 
levensbehoeften te kunnen voorzien. Door corona 
kwam ook de gezondheidszorg onder druk te staan 
en werden ziekenhuizen en verplegend personeel, 
net als in andere delen van de wereld, overvraagd. 
De toestroom van de duizenden gewonden heeft de 
gezondheidszorg in een alarmfase gebracht. Door de 
verwoesting van gehele woonwijken zijn duizenden 
mensen dakloos geworden of hun werk 
kwijtgeraakt.”

Bovendien verwacht Dr. Robert Caracache dat vele 
kinderen psychische hulp nodig zullen hebben. De 
impact van de explosie en drukgolf was groot. 
Kinderen zijn flexibel, maar ook bij hen is de rek er 
op een bepaald moment uit.

Het geld dat het Missiebureau inzamelt wordt door 
de mensen van het opvangcentrum gebruikt voor het 
verlenen van directe hulp in hun naaste omgeving. 
Het gaat dan om het verstrekken van 
voedselpakketten, water en kleding. Daarnaast wordt 
geholpen met het ruimen van puin en de 
wederopbouw van huizen.

Doneren

Wie mee wil doen aan deze actie kan een gift 
overmaken via rekeningnummer NL27 INGB 0001 
0450 00 t.n.v. ‘Missiebureau Roermond o.v.v. 
‘Beiroet’. Online doneren kan ook via de website 
van het Missiebureau. 

Voedselpakketten worden klaargemaakt door medewerkers van het 
opvangcentrum

De verwoesting in de haven van Beiroet

Voor een zichtbaar verschil 
in het leven van anderen

NL27 INGB 0001 0450 00



In Mission 5 van 2019 vroegen wij uw hulp bij de 
wederopbouw van een eeuwenoude muur in 
Coonoor, India. 
Door ongekende regenval stortte de muur in en 
dreigde de St. Anthony’s kerk weg te zakken. 
Hierdoor dreigde ook direct gevaar voor beneden 
gelegen huizen en een begraafplaats. 

Dankzij uw gulle bijdrage kon de muur snel hersteld 
en verstevigd worden. Deze versteviging is 
noodzakelijk aangezien ook in de toekomst extreme 
regenval verwacht wordt en herhaling voorkomen 
dient worden.

 

Op 20 juni jongstleden werd de muur gezegend 
door Most Rev. A. Amal Raj, bisschop van 
Ootacamund. 

In een brief laat de bisschop ons weten 
dankbaar te zijn dat door het tijdige herstel van de
muur het gevaar geweken is. Ook de beschadigde 
graven op de begraafplaats kunnen nu op korte 
termijn hersteld worden. Hij sluit zijn brief af met 
een gebed voor alle donateurs waarin hij de hoop 
uitspreekt dat God ons allen veilig en gezond door 
de corona pandemie leidt: “Want Ik, Jahwe, Ik ben 
uw God, die u vasthoudt bij uw rechterhand, die u 
zegt: `Wees niet bevreesd, Ik sta u bij” (Jes. 41, 13).

.

De werkzaamheden aan de muur in volle gang. 

Een ingesmetselde steen uit dankbaarheid. 

Herstel muur Coonoor, India


