Missionaire activiteiten
Dekenaat Venlo
2017-2018

Inhoud
1: Inleiding
2: Overzicht Missionaire Activiteiten 2017-2018
3: samenwerkende partners
4: Financieel overzicht

2

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. Wat voor veel parochies de
belangrijkste actie is, is de jaarlijkse VASTENACTIE.
In dit Missionaire jaar is er voor gekozen om een nieuw project
aan te gaan. Er zijn daar over gesprekken gevoerd met Bart
van der Grinten van de Co Foundation met de MOV-Groep
Venlo en het Missiesecretariaat van het Bisdom Roermond.
Uiteindelijk zijn we samen op weg gegaan met Bart van der
Grinten met zijn project in Ghana voor de bouw van een
basisschool in Kitase de plek waar hij actief is en waar hij
betrokken is bij de voetbalclub die een belangrijke basis vormt
van het werk.
We zouden in ieder geval in de Vastenactie van 2018 hiermee
aan de slag gaan. Bart zou voor de nodige informatie zorgen
en Siem Ebus die stage liep in Kitase zou ook als hij terug was
zijn aandeel leveren net als de mensen van de Co Foundation
die zetelt in Venlo.
Het nieuwe missionaire jaar is bij het verschijnen van dit
overzicht al weer begonnen. Met alles wat in onze
mogelijkheden ligt, mogelijkheden die soms ook vanwege
bezettingsgraad van de MOV-Groepen ter plekke zeer beperkt
is, zullen we proberen de aandacht voor de mensen in het
Zuiden, hiermee bedoelen we om in de oude termen te
spreken de Derde Wereld, onder de aandacht te brengen.
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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 2017- AUGUSTUS 2018
SEPTEMBER 2017
VREDESWEEK 2017
16-24 september 2017
Thema: ‘Dromen durven delen!’
VREDESWEEK 2017
De Jongerenkerk Venlo is betrokken bij activiteiten rond de
Vredesweek van 16-24 september. Eén van die activiteiten is
een ‘Heilige Huisjes Wandeling’ en sinds 2016 kennen we
Dialoogtafel in Venlo. Twee activiteiten in september waar
diverse leden van onze gemeenschap aan deelnemen. We
organiseerden de wandeling samen met de MOV-Groep Venlo
de Dialoogtafel Venlo samen met het Blariacumcollege,
RestoVanHarte, gemeente Venlo omdat de burgemeester
beschermheer is van Dialoogtafel Venlo.
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OKTOBER 2017

Oktober is Wereldmissiemaand. De
Jongerenkerk betrokken bij de
dekenale Werkgroep Missie,
Ontwikkeling en Vrede van het
dekenaat Venlo besteed daar in alle
weekenden aandacht aan middels
een collectebus achter in de
Jongerenkerk en m.n. op
Wereldmissiedag die is op de 3e
zondag in oktober. Dit jaar was de
aandacht gevestigd op Burkino Faso.
De opbrengsten Wereldmissiemaand 2017 bedroegen:
Jongerenkerk venlo
220,00 euro
Velden:
176,65 euro
Arcen:
117,00 euro
Lomm:
32,02 euro
Michaël:
42,00 euro
Martinus
345,00 euro
Reuver-Offenbeek-Beesel
278,82 euro
O.L.Vrouw(Zuid)
46,95 euro
Familiekerk:
220,00 euro
Nicolaasparochie:
140,00 euro
NOVEMBER-DECEMBER
2017
ADVENTSACTIE 2017
De Adventstijd is de tijd van de ACTIE
SOLIDARIDAD.
Ons voorbereidend op Kerstmis worden we
opgeroepen om solidair te zijn met de
koffieboeren wereld wijd. Zoals gebruikelijk
steunt het grootste deel van de parochies
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Solidaridad. Andere kiezen voor de Adventsactie via de
landelijke organisatie Vastenactie. Vrije keuze daarin.
De opbrengsten van de Adventactie 2017 bedroegen:
Jongerenkerk Venlo
170,00 euro
Zuid:
243,30 euro
Familiekerk
262,75 euro
Marinuskerk
360,00 euro
Michaël:
370,00 euro waarvan € 200,00
overgemaakt zijn naar stichting
Akosua.
Cluster Arcen-Lomm-Velden voor project Bethlehem
Velden
235,64 euro
Lomm
177,69 euro
Arcen
142,00 euro
Jozefparochie:
Nicolaas:

36,50 euro
245,00 euro

JANUARI 2018
In januari waren er geen specifieke activiteiten gepland. We
zaten volop in de voorbereidingen van de Vastenactie 2018.

FEBRUARI 2018
VASTENACTIE 2018
‘Dekenaat Venlo voor
basisschool in Kitase’
Na drie jaar Nicaraqua en een jaar
project Landelijke vastenactie
begonnen we aan een nieuw
project met de Dekenale
Werkgroep Vastenactie Venlo. Het
betrof de bouw van een
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basisschool in Kitase in Ghana. Een project van Emmy en Bart
van der grinten afkomstig uit Venlo. In de Vastentijd zouden
alle parochies zich daarvoor inzetten. Tal van activiteiten
waren er de weken tot Pasen 2018 gepland.
De posters van deze activiteiten nemen we hier op naast het
gegeven dat we in de Jongerenkerk elke week zouden
refereren aan het project en er voor gecollecteerd zou worden.
Tevens was dit jaar de Ghana-Ontmoeting op 11 maart in de
Jongerenkerk Venlo. Een viering voor het hele dekenaat met
als voorganger Deken Jos Spee. Naast het eigen JK Koor was
ook de Familie Bakokimi aanwezig om deze bijzondere viering
kleur en luister bij te zetten. Siem Ebus, net terug van stage in
Kitase sprak ons tijdens deze viering toe. Siem zou in maart
nog een lezing verzorgen over zijn ervaringen in Kitase.
MAART 2018
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Basisscholen en Vastenactie
In Venlo-Zuid en in de cluster Arcen-Lomm-Velden waren
er op de Basisschool lessen over het project van de
Vastenactie van Bart en Emmy van der Grinten. In Zuid op de
Basisschool ‘De Zuidstroom’ en in de cluster Arcen-LommVelden was Siem Ebus te gast op de Basisschool in Lomm. Wat
terug gegeven werd is dat Siem een inspirerend verhaal
vertelde omdat hij sprak vanuit zijn hart en zijn geraaktheid.
Opbrengsten Vastenaktie 2018
JK Venlo

745,00 euro

Cluster Reuver-Beesel-Offenbeek:
Reuver:
2159,00 euro
Beesel:
1568,00 euro

3727,00 euro

Cluster Arcen-Lomm-Velden:
Parochie Velden:
371,45 euro
parochie Lomm:
651,40 euro
basisschool Lomm
67,52 euro
parochie Arcen.
190,00 euro

1280,37 euro

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

3477,09 euro
705,00 euro
340,00 euro
474,75 euro
337,00 euro
43,65 euro
638,50 euro
215,43 euro

Cluster Tegelen-Steyl-Belfeld:
Stand per 10 mei 2018:

1547,69 euro
10.882,60 euro
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Update project ‘Basisschool in Kitase’
Middels een ontmoeting op maandag 13 augustus 2018 tussen
Claire, Noud en Wiebe die onlangs op bezoek waren namens
de CO Foundation bij het project, is een update gegeven van
de stand van zaken i.z. het project.
Bart was blij met de bijdrage van 10.777,00 euro aan het
project. Maar een eigen schooltje opzetten en beginnen is
geen sinecure, zo ontdekte men in Kitase. Er zijn voorschriften
en voorwaarden en ook het zoeken van geschikte leerkrachten
bleek een probleem. Leerkrachten gaan liever naar de grote
stad dan op het platteland actief te worden. In het afgelopen
half jaar is men in contact gekomen met een basisschool aan
de andere kant van Kitase. Dat is de Holy Child school die
gerund wordt door een familie die vermogend is. De school
omvat nu 350 kinderen en men heeft de handen in elkaar
geslagen. Bart en dhr. Koler, een Ghanees uit Kitase die Bart
vergezelde in de gesprekken met de Holy Child School, zijn
positief over de ontwikkelingen. In 2019 wil men het
schoolgebouwtje van de Holy Child School onder handen gaan
nemen. De eerste leerlingen vanuit Kitase m.n. van de
Voetbalclub Kitase Boys zullen in het nieuwe schooljaar al naar
die school toe gaan. De opbrengst van de Vastenactie 2018 is
daarvoor deels gebruikt om daarin te investeren qua
lesmaterialen en andere kosten. Het andere deel wordt deels
al gebruikt voor het opknappen van de Holy Child School. Al
met al biedt deze samenwerking meer toekomst en een betere
verankering dan de eigen privéschool. Het bijgepast project
spreekt de hoop uit dat ook 2019 Bart, de mensen in Kitase en
de CO-Foundation, op steun van de Vastenactie 2019 in het
Dekenaat Venlo mogen rekenen.
Een en ander zal plaatsvinden in overleg met Bart en met het
Missiesecretariaat van het Bisdom Roermond. Zoals eerder
met Bart besproken vinden we het belangrijk dat het project
valt onder de goedkeuring van Vastenactie in het bisdom.
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MEI 2018

Geloven in de ander - samen werken aan
een andere wereld
PINKSTEREN 2018
Week Nederlandse Missionaris 2018

De Pinksteractie liep van 12 t/m 20 mei. Daarin stonden pater
Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Papoea (Indonesië) en
Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala, twee
inspirerende mensen, centraal. Opdat zij hun werk ter plekke
kunnen doen, hebben ze onze steun nodig.
De opbrengsten Week Nederlandse Missionaris 2018:
Jongerenkerk
75,00 euro
Arcen :
76,55 euro
Velden:
204,25 euro
Lomm:
21,15 euro
Familieparochie:
249,00 euro
Venlo-Zuid:
36,57 euro
Tegelen-Steyl-Belfeld:
327,44 euro
Michaëlparochie:
75,83 euro
Martinus en Kapelke:
250,00 euro
Nicolaasparochie:
98,00 euro
JUNI-JULI 2017
Collecte Filipijnse missie
In de cluster Reuver-Beesel-Offenbeek vond in het weekend
van 28-29 juli een extra collecte plaats voor de Filipijnse
Missie. De opbrengst bedroeg: 862,46
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AUGUSTUS 2017

ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018
MIVA-Collecte 2018:
MIVA vraagt met kerkcollecte aandacht voor de meest
kwetsbaren van Zimbabwe.

Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke
kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest
kwetsbaren van Zimbabwe.
De juiste zorg In de armste regio van Zimbabwe is medische
zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het
afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van
Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een
beperking op en geeft ze de juiste zorg.
De bestemming van Tawanda: “De bevolking heeft hier geen
geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen
als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk.” Daarom
trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. "Hoe moeilijk de
omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont:
iedereen heeft recht op de juiste zorg. "Vervoer is echt ons
grootste probleem": vertelt Tawanda. “Luiers, krukken of een
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rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste
bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met
een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder
auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”
Twee auto's nodig Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen
ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee
auto’s nodig. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het
team van Tawanda van twee extra auto’s te voorzien. En
daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te
geven die zo hard nodig is.
MIVA In veel landen zijn basisvoorzieningen als
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest
kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten
om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met
onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen.
Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen.
Daarom steunt MIVA ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika.
Opbrengsten Miva-collecte
Michaëlparochie ’t Ven:
Jongerenkerk Venlo:
Lomm:
Arcen:
Velden:
Martinusparochie Venlo:
Familieparochie:
Nicolaasparochie:
Cluster Reuver-Beesel-Offenbeek:

64,20 euro
135,00 euro
24,80 euro
161,00 euro
190,85 euro
136,00 euro
190,00 euro
105,00 euro
313,85 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.
Extra collectes
Collecte voor priesteropleiding
Collecte voor de priesteropleiding in de Familieparochie en de
Martinusparochie
en
de
Kapel
van
Genooy
bracht
respectievelijk 175,00 en 200,00 euro op.
Memisa-collecte
Memisa in de Nicolaasparochie bracht 105,00 euro op.
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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,
Solidaridad,
Blariacum
Wereldpaviljoen Steyl.

Stichting Jongerenkerk Venlo,
Wereld-winkel Venlo, Fairliefd,
College,
Valuas
College,

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 Missionaire activiteiten.
Begin saldi
Kas:
1 september 2017
295.82 euro
Bank:
1 september 2017
Inkomsten
Deelname filmavond
Gift

Uitgaven
172 posters á € 0,28
725 flyers á € 0,12
27 x Lamineren á € 0,75
Olijfboompje
Vergoeding muziek 11/3
Onkosten viering 11/3
Totaal
Inkomsten minus uitgaven:
1 september 2018:
Kas:
Bank:

2142,89 euro
€ 61,50
- 26,80
----------€ 88,30

€ 48,16
- 87,00
- 20,25
- 15,00
- 50,00
- 26,80
---------€ 247,21
- 158,91 euro
136,91 euro
2142,89 euro
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