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Dierbare vrienden,
Langs deze weg wil ik u, mede namens het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers een Zalig
Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toewensen! Moge de vreugde en de vrede van het Kerstfeest
uw hart vullen en altijd bij u zijn.
Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw steun en voor uw
vertrouwen in ons werk. Zonder een goede achterban - en dat bent u zeker - kan geen enkele
organisatie haar werk doen. Daarom nogmaals heel hartelijk bedankt! Mede dankzij uw steun heeft
het Missieburo Roermond heel veel mensen in de Missie kunnen helpen hun dromen te vervullen.
Vaak zijn het maar zeer kleine wensen, gewoon een steuntje in de rug of een hart onder de riem,
maar het effect/de uitwerking van deze hulp is onmeetbaar! U heeft aan hen het gevoel gegeven,
dat zij er niet alleen voor staan; dat zij ook meetellen; dat zij onze broeders
en zusters zijn, die wij vanzelfsprekend in moeilijke tijden niet in de steek
Colofon
zullen laten.
U heeft de mensen die dorst hadden, water gegeven (noodhulp aan de
slachtoffers van de droogte in de Hoorn van Afrika). U heeft de mensen
eten gegeven, toen zij honger hadden (food for work in Malawi). U heeft
de kinderen gekleed, die naakt waren (het adoptieprogramma in Oeganda,
Brazilië, Chile, India en Indonesië). U heeft mensen geholpen die ziek waren
(het ouderenproject in Lodwar, Kenia). Mede dankzij uw steun hebben wij de
catechistenopleiding in San Marcos in Guatemala kunnen helpen. U heeft
de priesteropleiding in Paramaribo, Suriname gesteund. U heeft de mensen
bijgestaan. Dit is maar een kleine greep uit de vele projecten die u heeft
gesteund. Allemaal lokale initiatieven, uitgewerkt en uitgevoerd door de
mensen zelf! Zij zijn u zeer dankbaar.
Dit gevoel is heel kostbaar en mooi, dat wij zeker ook moeten koesteren.
Maar wij moeten ook dankbaar zijn, dat wij dit hebben kunnen doen, dat
wij op eigen wijze gestalte hebben kunnen geven aan Gods Liefde en
Barmhartigheid, een gedachte, die volgens mij ook heel goed past bij de
viering van het Kerstfeest!
Wereldwijd zullen alle christenen op eigen wijze de geboorte van Jezus
Christus gedenken, want “Heden is u een Redder geboren, Christus de
Heer, in de stad van David.” (Lc. 2, 11). Mogen wij het Light ontvangen van
het Kerstkind en mogen wij Zijn Genade omarmen.
Beste mensen, nogmaals heel veel dank voor uw steun! Vanaf 19 december
is het bureau, i.v.m. de Kerstvakantie, wat moeilijker bereikbaar. Heeft u
vragen, graag dan per e-mail (info@missieburo.nl) of brief.
-Drs. Frank Soeterik
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Bisschop Frans Wiertz: ‘Gelovigen mogen zich niet uit openbare leven
terugtrekken’
“Meer dan vroeger kan het geloof nu echt
gebaseerd zijn op een persoonlijke keuze.
Je wordt niet langer als het ware als christen
geboren, maar je moet het daadwerkelijk
vanuit je eigen levensovertuiging worden.”
Dat zegt bisschop Frans Wiertz in zijn
adventsboodschap.
“In
onze
concrete
dagelijkse ontmoetingen moeten we er
niet voor terugschrikken om ter sprake te
brengen wat ons van binnenuit ten diepste
beweegt. Wij mogen ons als gelovigen
niet uit het openbare leven terugtrekken.”
Volgens de bisschop worden (jonge) mensen geraakt door de nieuwheid van het evangelie,
waarin ze een geluid horen dat ze helemaal niet kenden en dat voor hen een bron van vreugde
en hoop kan worden. “Onze cultuur mag dan wel de hechte band met het geloof verloren hebben.
Dit neemt niet weg dat de grote vragen van het
leven, ook in onze samenleving, dringend om een
antwoord vragen. Als nooit te voren beschikken
wij over zoveel middelen en mogelijkheden
om ons leven naar eigen believen in te richten.
En toch is er bij menigeen een leegte, een
gevoel van onvoldaanheid te bespeuren.
Mensen van deze tijd missen het houvast van
een vroegere maatschappij, van een vroegere
Kerk. Daarom gaan zij zelf op zoek naar een
antwoord. In deze nieuwe situatie staat de Kerk
voor een moeilijke maar boeiende opdracht:
het evangelie verstaanbaar maken voor de
zoekende mens van deze tijd. De beste manier van evangeliseren is ons spiegelen
aan de pastorale houding die Jezus zelf in zijn verkondiging heeft aangenomen.”
Binnen het proces van evangelisatie moeten gelovigen volgens mgr. Wiertz blijven zoeken naar
een zichtbare plaats in de samenleving. “Ons geloofsgetuigenis midden in de wereld is van enorm
belang. Het leven biedt zo veel gelegenheid om in woord en daad onze overtuiging uit te
dragen. In de gezinnen, op het werk of via de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we op
een bepaald terrein bezitten. Daar moeten wij de
kans benutten om ook eenzijdige en verkeerde
voorstellingen van het christelijk geloof te corrigeren.”
Volgens de bisschop gaat de grote omwenteling die
de wereld doormaakt, ook niet aan de Kerk voorbij.
“Een nieuwe evangelisatie is in onze streken nodig,
waarbij wij als gelovigen onze eigen taak hebben.
Iedere gelovige kan hieraan een bijdrage leveren,
gebruik makend van zijn of haar eigen talenten.”

Jongeren tijdens één van de vele voorbereidingsdagen WJD Madrid 2011.

(met dank aan de Dienst Pers en Communicatie van
het Bisdom Roermond)

Uit de Missie
3

De Advent
In de adventsperiode bereiden christenen over de hele wereld zich voor op het kerstfeest, de dag
waarop de geboorte van Jezus Christus wordt herdacht. De naam Advent komt van het Latijnse
woord “adventus” dat “komst” betekent.
Licht in de duisternis
Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder
wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het ‘ Licht der wereld’.
Dood en leven
Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de Dood, en licht voor het leven en de
Verrijzenis. In de weken voor kerstmis, als de natuur haar meest doodse, duistere kant presenteert,
zien de gelovigen Christus, Licht van de Wereld, dichterbij komen. Het besef groeit dat uiteindelijk
niet de dood, maar het leven zal overwinnen.
Adventkransen
Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de
adventskrans, die in alle kerken en in sommige scholen en huiskamers wordt opgehangen. Een
Adventskrans is doorgaans gemaakt van dennengroen of andere natuurlijke materialen en draagt
vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op iedere adventszondag wordt één kaars
ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest
aankondigen.
(met dank aan de redactie van rkk.nl)

Vastenactie Campagne 2012 ‘De
Vastenaktie van ...’
Het thema van de Vastenactie Campagne 2012
is ‘Even iets minder voor een ander....’. Vasten
door dat taartje bij de koffie te laten staan. Of
door een extra bezoekje af te leggen aan een
zieke kennis of door een perlgrimstocht te lopen.
Of deel te nemen aan een sobere maaltijd, ook
wel solidariteitsmaaltijd genaamd, die in uw
parochie wellicht wordt georganiseerd. Wordt
een dergelijk initiatief niet bij u in de buurt
gedaan en u wilt dit nu zelf gaan organiseren,
maar u weet niet hoe, neem dan contact met

ons op (telefonisch: 0475-386880 of per e-mail:
info@missieburo.nl). Wij willen u graag daarbij
helpen. Er zijn talloze manieren waarop u
persoonlijk kunt vasten. Vasten zal je leven
zeker verrijken. Gaat u deze uitdaging aan?
Kies dan voor ‘even iets minder’!

Uit de Missie
4

een enorme uitdaging om steden ook voor hen
leefbaar te houden of te maken. Toch biedt de
verstedelijking ook kansen, omdat problemen
vaak beter aan te pakken zijn dan in de uitgestrekte
landelijke gebieden. Met de projecten die door
de Vastenactie gesteund worden, leert u ook de
Daughters of Charity kennen, die hun werk in Adis
Abeba (Ethiopië) doen vanuit de kernwaarden
die ook ons inspireren: spiritualiteit, soberheid
en solidariteit.

De campagne van 2012 vormt de afsluiting
van een driejarige cyclus met als thema
“Behoud de Schepping”. In 2010, het eerst
jaar van deze cyclus stonden de gevolgen van
klimaatsverandering voor boerengezinnen in
Malawi centraal. In 2011 stond de campagne
in het teken van duurzaamheid en van de
bedreiging, die mijn bouw en houtkap vormen
voor de inheemste bevolking op het Filippijnse
eiland Mindoro. Volgend jaar is het afsluitende
thema stedelijke leefbaarheid.

Zr. Brenda is eindverantwoordelijk voor de
projecten die in de Vastenactie 2012 centraal
staan. Zij maakt zich voor de toekomst zorgen:
“Toen ik naar Ethiopië kwam, waren er 40.000
missionarissen. Nu zijn het minder dan 20.000.
Steeds minder vrouwen zijn bereid om hun leven
aan het missiewerk te wijden.” De Daughters of
Charity nam daarom een drastische maatregel om
zo de toetreding tot de congregatie aantrekkelijker
te maken voor vrouwen: de afschaffing van de
onvoorwaardelijke, levenslange toetreding tot de
congregatie. Zr.
Brenda legt uit: “Ik heb er vertrouwen in, dat de
Daughters of Charity op deze wijze aantrekkelijk
blijft voor de nieuwe generatie zusters!”
(met dank aan de redactie van Missionarie
Agenda 2011-4)

Zorg voor de aarde en voor allen die daarop
wonen, betekent ook: zorgen voor de miljoenen
mensen die wereldwijd in steden wonen. Extra
zorg gaat vooral uit naar de mensen die naar
de stad zijn getrokken op zoek naar een beter
bestaan, maar nu in grote armoede leven in één
van de sloppenwijken van een grote stad. Het is

Zr. Brenda, Daughters of Charity

