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1: Inleiding:
Een jaarlijks overzicht van de activiteiten op het gebied van
Missie-Ontwikkeling-Vrede is er om inzichtelijk te maken waar
de dekenale MOV-groep Venlo en de missionaire groepen in de
parochies in het dekenaat Venlo zich in een missionair jaar,
dat loopt van september tot en met augustus, mee bezig
houden. Veel van die acties lopen aan de hand van de
Missionaire Agenda waarin het collecterooster is opgenomen.
Tal van missionaire momenten zijn er in zo’n missionair jaar.
Het begint met de Vredeweek in september en het sluit af met
MIVA-zondag eind augustus.
Iedere parochie kiest zelfstandig waar ze wel of niet aandacht
aan besteden of voor collecteren. Soms zijn er ook momenten
die na een ramp of een bijzondere gebeurtenis om extra actie
vragen. In het afgelopen seizoen was dat de oproep van de
bisschoppen om in september een extra collecte te houden
voor de vluchtelingen en na een ramp op de Filippijnen was er
op veel plekken ook een extra collecte.
Wat voor veel parochies de belangrijkste actie is, is de
jaarlijkse VASTENACTIE.
In dit Missionaire jaar is er voor gekozen om het landelijke
project van de vastenactie te volgen. Sinds decennia is dat
voor het eerst. De reden is dat we in afwachting van de
ontwikkelingen bij het Wereldpaviljoen i.z. een nieuw in te
richten Afrikapaviljoen kijken naar een nieuw driejarig project
vanaf 2018 e.v. besprekingen hierover lopen al maar concreet
was er nog niets duidelijk bij aanvang van dit nieuwe
Missionaire jaar. Vandaar dat we kozen voor het landelijke
project in El Salvador en met name in San Salvador met als
doel het ondersteunen van ‘Eilanden van Hoop’.
In San Salvador zijn vele jeugdbendes actief. Jongeren hebben
weinig kansen en aansluiten bij één van de vele bendes biedt
aanzien, macht en enig perspectief zij het vaak van korte duur
omdat velen van hen het met de dood moeten bekopen. Om
de jongeren een ander en beter toekomstperspectief te bieden
zijn diverse samenwerkende organisaties en kerken begonnen
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met het opstarten van plekken waar jongeren aan hun
toekomst kunnen werken middels het leren van een beroep.
Ze noemen die plekken ‘Eilanden van Hoop’.
Het nieuwe missionaire jaar is bij het verschijnen van dit
overzicht al weer begonnen. Met alles wat in onze
mogelijkheden ligt zullen we proberen de aandacht voor de
mensen in het Zuiden onder de aandacht te brengen.
Belangrijkste is het vertellen van het verhaal van een wereld
waarin nog vele onrechtvaardige verhoudingen heersen
waardoor boeren, kleine ambachtslieden en daarmee hun
gezinnen leven onder het bestaansminimum en er voor velen
geen toekomstperspectief gloort. Hiervoor met een onaf
latende inzet aandacht voor vragen is een belangrijke
opdracht aan de missionaire groepen. En we hopen dat we
met deze inzet en met de opbrengsten van onze actie een
klein steentje kunnen bijdragen aan het veranderen van de
onrechtvaardige verhoudingen door een stukje bewustwording
hier ten behoeve van verbetering van de omstandigheden
daar.
We mogen ons daarbij gesteund weten door vele partners in
Venlo en we hopen dat er zegen mag rusten op het vele werk
van zovelen in de missionaire groepen in het dekenaat Venlo
Namens de Dekenale MOV-groep Venlo
Hub van den Bosch
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2: OVERZICHT VAN DE MISSIONAIRE ACTIVITEITEN
SEPTEMBER 2016- AUGUSTUS 2017
SEPTEMBER 2016
VREDESWEEK 2016
17-25 september 2016
Thema: ‘Vrede Verbindt!’

Op zaterdag 17 september 2016 werd een Heilige Huisjes
Tocht gehouden. De route bracht onze deze keer naar het
oude atelier van kunstenaar Sef Moonen aan de Dr.
Blumenkampstraat. Vervolgens leidt de weg verder naar het
kapelletje van Genooi voor een meditatief moment.
Aansluitend is er koffiedrinken in de Genuujerie. Start was bij
de Jongerenkerk Venlo.
DIALOOGTAFEL VENLO
Op donderdag 22 september vond in het kader van de
vredesweek 2016 voor het eerst een DIALOOGTAFEL plaats in
Venlo. De organisatie was in handen van de Ontmoetingsgroep
Joden-Christenen-Moslims waarvan ook de Jongerenkerk deel
uitmaakt. Het thema van de Dialoogtafel was: ‘In vrede ouder
worden’. In dit programma stond de dialoog rondom ‘ouder
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worden’ centraal en dan bekeken vanuit verschillende
culturen. Het programma startte bij het monument van de
Wereldvredesvlam in het Julianapark te Venlo en aansluitend
ging het verder met de dialoog in museum v. Bommel v. Dam.
OKTOBER 2016

Wereldmissiemaand 2016
Getuigen van barmhartigheid
In de Wereldmissiemaand oktober besteedde
Missio in de Wereldmissie-maand 2016
aandacht aan de Filippijnen. Missio vroeg
steun voor diverse projecten van religieuzen
in de Filippijnen. Zij laten Gods
barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn
getuigen van Gods barmhartigheid. Hun
voorbeeld mag een inspiratie voor ons.
De opbrengsten Wereldmissiemaand 2016 bedroegen:
Jongerenkerk venlo
241,00 euro
Velden:
253,57 euro
Arcen:
101,35 euro
Lomm:
26,40 euro
Martinus
345,00 euro
Familiekerk
532,92 euro
O.L.Vrouw(Zuid)
46,10 euro
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NOVEMBER-DECEMBER 2016:
ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD 2016
Help suikerrietkappers in El Salvador
In de campagneperiode vroeg Solidaridad
steun voor suikerrietkappers in El Salvador.
Als suikerriet op een duurzame manier zou
worden geproduceerd, kan de opbrengst de
levens van duizenden mensen in El Salvador
verbeteren. Suikerrietkappers hebben recht
op veilige arbeidsomstandigheden en een
fatsoenlijk inkomen. Met eenvoudige
maatregelen als voldoende schoon drinkwater,
pauzes, schaduw en efficiëntere
kaptechnieken die het inkomen verhogen,
kunnen we de suikerrietkappers weer een toekomst bieden.
De opbrengsten van de Adventactie 2016 bedroegen:
Jongerenkerk Venlo
220,00 euro
Zuid:
243,30 euro
Familiekerk
262,75 euro
Marinuskerk
360,00 euro
’t Ven:
389,50 euro waarvan € 200,00
overgemaakt zijn naar stichting
Akosua.
Cluster Arcen-Lomm-Velden voor project Bethlehem
Velden
142,32 euro
Lomm
152,73 euro
Arcen
131,-.. euro
JANUARI – FEBRUARI 2017
In januari waren er geen specifieke activiteiten gepland. We
zaten volop in de voorbereidingen van de Vastenactie 2017.

7

MAART 2017

VASTENACTIE DEKENAAT VENLO 2017
EILANDEN VAN HOOP
IN SAN SALVADOR

8

De Jongerenkerk zette zich
samen met het dekenaat
venlo in voor de
Vastenactie 2017. Dit jaar
was gekozen voor een
project van de Landelijke
Vastenactie. Een afwijking
van het verleden waarin
het dekenaat waaronder
de Jongerenkerk Venlo
voor een eigen project.
Het landelijke
Vastenactieproject was in
San Salvador, de
hoofdstad van El Salvador,
waarbij de wijken Apopa
en Mejicanis in centraal
stonden. De campagne
richtte zich speciaal op
jongeren omdat de wijken
gebukt gaan onder
extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘Mara’s’. De
Mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het
leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd,
afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig
verminkt of vermoord. De bendes werven actief leden onder
kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor
geld, mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding
te weerstaan als jonge puber, zonder stabiele thuisbasis en
zonder geld. Het campagneproject wilde helpen voorkomen
dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De
jeugdcentra die we steunden, willen de kinderen een ander
perspectief bieden en leren dat ze buiten de bendestructuren
een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Het programma
kende verschillende onderdelen t.w.
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MAANDAG 6 MAART 2017 Film ‘Oscar Romero’
Dit was een indrukwekkende film over het leven van Bisschop
Oscar Romero. Hij was bisschop in San Salvador. Op 24 maart
1980 werd hij vermoord. De film vond plaats in H.
Michaëlkerk, Pastoor Kierkelsplein 18, 't Ven.
ZATERDAG 18 MAART 2017 Heilige Huisjes Tocht
Een wandeling die startte om 13.00 uur bij Centrum ’t Ven,
Mariadal in ’t Ven en ons vervolgens via het Zwarte Water
naar het AZC, het Mariakapelletje aan de Weselseweg (naast
het AZC), naar Theeschenkerij Nazareth aan de
Winkelveldstraat bracht. Zo’n 30 mensen waaronder veel
Jongerenkerkers liepen mee.
ZONDAG 19 MAART 2017 San Salvador Ontmoeting
Om 10.30 uur was in de parochiekerk van Tegelen met een
viering waarna in de kerk de San Salvador Ontmoeting plaats
vond waar van alles te zien en te beleven is rond San
Salvador.
Zondag 26 maart 2017: Vastenactiemiddag Reuver.
Op zondagmiddag 26 maart heeft men in Reuver in het
Parochiehuis een bijeenkomst gehouden voor de vastenactie
2017 voor de cluster Reuver-Beesel-Offenbeek.
Deze middag was inspirerend voor de mensen van de
missionaire groep en voor de aanwezigen.
MAANDAG 24 APRIL 2017 Lezing
Op maandag 24 april 2017 was de
afsluitende activiteit om 19.30 uur in
de Jongerenkerk Venlo met een
lezing over El Salvador met een van
de activisten tegen het geweld in
San Salvador in de jaren ’80 van de
vorige eeuw. Eén van hen, Alfredo Hernandez, links op de
foto, was aanwezig zijn om zijn verhaal te vertellen.
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Basisscholen en Vastenactie
In Venlo-Zuid en in de cluster Arcen-Lomm-Velden waren
er lessen op Basisschool lessen over het project van de
Vastenactie. In Zuid op de Basisschool ‘De Zuidstroom’ waren
Father Marc Calo en Wies Hamstra te gast in de week voor
Pasen. In de cluster Arcen-Lomm-Velden was Wies Hamstra te
gast.
JK Venlo

Opbrengsten Vastenaktie 2017
450,00 euro

Cluster Reuver-Beesel-Offenbeek:

3224,00 euro

Cluster Arcen-Lomm-Velden:
Parochie Velden:
307,55 euro
parochie Lomm:
622,25 euro
basisschool Lomm
96,91 euro
parochie Arcen.
275,60 euro

1302,31 euro

Federatie Venlo:
Martinus/Kapel van Genooy:
Michaëlkerk

3477,09 euro

Federatie Venlo:
Martinus/Kapel van Genooy:
Michaëlkerk
Nicolaas
Familieparochie
Jozef:
Venlo-Zuid:

705,00 euro
168,20 euro
3477,09 euro
705,00 euro
168,20 euro
474,75 euro
1051,85 euro
43,65 euro
1033,64 euro

Cluster Tegelen-Steyl-Belfeld:

951,20 euro

Zusters Albertushof:

865,86 euro

Stand per 12 mei 2017:

10.270,46 euro
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MEI 2017

Geloven in de ander - samen werken aan
een andere wereld
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris
27 mei tot en 5 juni 2017
Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers
zich in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten
mensen en blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen
en staan naast de ander. Dat geeft de ander kracht en moed
de eigen levensomstandigheid te veranderen. In diverse
parochies in het dekenaat is aan deze Pinkstercollecte
aandacht besteed en een extra collecte gehouden.
De opbrengsten Week Nederlandse Missionaris 2017:
Jongerenkerk
110,00 euro
Arcen :
128,25 euro
Velden:
225,00 euro
Lomm:
22,70 euro
Familieparochie:
262,90 euro
Venlo-Zuid:
36,57 euro
JUNI-JULI 2017
In de cluster Reuver-Beesel-Offenbeek hield men in het
weekend van 29-30 juli een extra collecte voor de Filipijnse
missie.
De opbrengst bedroeg: 1.142,00 euro
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AUGUSTUS 2017

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017
MIVA-Collecte 2017:
Brommers voor Burkina Faso
Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de
kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een
bijzonder project: Brommers voor veldwerkers in Burkina
Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit
arme land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van
levensbelang. Wereldwijd zijn er mensen die het als
hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ondersteunt
deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten wij hun bereik en zijn zij in staat
om meer mensen te helpen.
Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen.
Daarom steunt MIVA ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika.
Opbrengsten Miva-collecte (voor zover bekend)
Reuver:
217,50 euro
Beesel:
133,00 euro
Jongerenkerk Venlo:
51,50 euro
Michaëlparochie:
57,80 euro
Arcen:
174,00 euro
Lomm:
26,86 euro
Velden:
208,76 euro
Martinuskerk en Kapel van Genooi:
135,45 euro
Familieparochie:
353,00 euro
Nicolaasparochie:
87,50 euro
Venlo-Zuid:
73,27 euro
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Extra inzet in parochies:
Naast al deze acties en activiteiten zijn er ook nog parochies of
clusters en federaties die hun eigen projecten hebben en
ondersteunen.
Dat varieert van ondersteuning van eigen missionarissen,
priesterstudenten, congregaties, microkredieten e.d.
Ook dat zijn initiatieven die uiting geven aan onze missionaire
opdracht en verbondenheid met de mensen in het Zuiden, de
ontwikkelingslanden.
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4: SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PARTNERS.
Om duidelijk te maken hoe breed de samenwerking is, volgt
hier een overzicht van de samenwerkende parochies en onze
partners.
Parochies:
St. Martinus, Heilige Familie, Don Bosco, St. Joseph, St.
Michaël, St. Nicolaas, Parochie H. Andreas Velden, Parochie St.
Anthonius Abt Lomm, Parochie Petrus en Paulus Arcen,
parochie H. Lambertus Reuver, parochie H. Gertrudis Beesel,
parochie Onbevlekte Hart van Maria Offenbeek, O.L.Vrouw
Venlo-Zuid, Jongerenkerk, parochies St. Martinus en St Joseph
en H. Hart Tegelen, parochie St. Rochus Steyl, parochie St.
Urbanus
Belfeld,
Genooi,
Antoniusparochie
Blerick,
Hubertusparochie Blerick, parochie Maximiliaan Kolbe Blerick,
Lambertusparochie Blerick, Parochie Johannes de Doper
Blerick, Mariaparochie Boekend.
Partners:
Stichting ’t Groenewold, Mondiaal Platform Venlo, Wereldwinkel Venlo, Fairliefd, Solidaridad, Blariacum College, Valuas
College, Wereldpaviljoen Steyl.
Tenslotte:
Wat een en ander wel al duidelijk laat zien, is dat we niet stil
zitten als missionaire groepen. Als we naar de toekomst toe de
samenwerking binnen het dekenaat kunnen versterken en
uitbouwen, ook in samenwerking met partners, dan zal dat de
bewustwording t.a.v. de wereldwijde armoedeproblematiek die
zowel Noord als Zuid raakt en de inzet voor de mensen aan de
onderkant van de samenleving wereldwijd, alleen maar ten
goede komen. Mag dat de agenda voor de toekomst zijn en
onze inzet t.a.v. onze missionaire opdracht die wij als Kerk en
als missionaire beweging hebben.
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Financieel verslag rekening WMB
Beginstand kas:
269,77 euro
Beginstand bank: 1.926,34 euro
Vastenactie 2017
Inkomsten:
6 maart 2017: bijdrage film Romero
24 maart 2017: gift lezing
Albertushof collectes:

64,00 euro
40,25 euro
865,86 euro

Totaal inkomsten:

970,11 euro

Uitgaven:
Posters en flyers:
Olijfboompje d.d. 18 maart 2017
San Salvador ontmoeting d.d. 19 maart’17
Vergoeding muziek viering 12 maart’17
Reiskosten en attentie lezing 24 maart’17
Gift project San Salvador

95,40 euro
34,25 euro
35,06 euro
50,00 euro
58,95 euro
700,00 euro

Totaal uitgaven:

973,66 euro

Stand kas
Stand bank

269,77 euro
1.922,79 euro
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