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Pastoraal programma ‘Vorming van gemeenschapsleiders/sters’ in de 

parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Woord vooraf 

 

In 2012 ontvingen de parochie Tucurú en het dekenaat regio Polochic in Guatemala een 

bijdrage van 25.000 euro voor de uitvoering van het vormingsprogramma voor catechisten en 

gemeenschapsleiders. Van dat bedrag werd 20.000 euro ter beschikking gesteld door het 

missiebureau van het bisdom Roermond; Solidaridad droeg bij met de overige 5.000 euro en 

begeleidde de financiële en inhoudelijke verslaggeving van het pastorale project. 

 

Padre Marco Tulio Recinos, pastoor van Tucurú, is deken van de Polochic regio en 

verantwoordelijke voor het vormingsprogramma. Van hem ontvingen we begin maart 2013 

een inhoudelijk en financieel verslag van de uitvoering van het pastorale programma 2012 

alsook een aantal foto’s van vieringen en vormingsactiviteiten.  

 

Het pastorale vormingsprogramma Tucurú-Polochic wordt in 2013 gecontinueerd. 

 

 

 

I  Verslag parochie Tucurú 
 

Het algemene doel van het pastorale vormingswerk wordt aldus omschreven: 

 

‘Wij willen missionarissen van Jezus zijn. Hem willen we leren kennen en liefhebben 

door de bestudering van het Evangelie. Hem willen wij volgen, van hem willen wij 

getuigen door een waarachtig leven. Voor ons is de kerk een netwerk van solidaire, 

geïncultureerde en profetische gemeenschappen die zich openstellen voor de armen en 

een veilige plek willen zijn voor wie op afstand zijn geraakt. Wij willen eerlijkheid, 

eerbied voor iedere mens, solidariteit en gerechtigheid bevorderen en alles aanklagen 

wat een bedreiging vormt voor het leven. In het bijzonder willen wij oog hebben voor 

de aarde als gave van God en huis waar plaats is voor allen; om dat te bevorderen 

willen wij sober leven.’ 

 

 

Pastorale Vormingsactiviteiten in 2012 

 

 In de parochie Tucurú werden in 2012 vier vormingsbijeenkomsten georganiseerd 

waaraan telkens ongeveer 40 mannelijke en vrouwelijke catechisten deelnamen. In 

totaal waren er 140 deelnemers die op hum beurt de in de vormingsbijeenkomsten 

opgedane kennis deelden met de vijf pastorale centra waaruit de parochie Tucurú 

bestaat. Op die manier werden naar schatting 1000 personen bereikt. 

 47 catechisten namen deel aan de vervolgcursus Cosmovisión Maya Q’echí die net als 

in voorgaande jaren werd verzorgd door antropoloog dr. Ruud van Akkeren. 

 Er vonden in de parochie Tucurú twee grote parochie retraites plaats waaraan 800 

catechisten en pastorale werkers/ster deelnamen en die vervolgens ook werden 

herhaald in de vijf pastorale centra van de parochie. 

 50 catechisten van de parochie namen deel aan de diocesane vormings- en 

bezinningsdagen van het bisdom Verapaz.  

 Er werd een cursus georganiseerd over Methodologie van de Parochiemissies waar 53 

catechisten aan deelnamen.  



 Het in de hoofdstad gevestigde studie- en onderzoekscentrum AVANCSO verzorgde 

drie studiebijeenkomsten voor catechisten en gemeenschapsleiders waarin de volgende 

onderwerpen aan de orde kwamen: relatie geloof-politiek, onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid als christenen, de strijd om ons grondgebeid te verdedigen.  

 Studiebijeenkomst over de Sociale Leer van de kerk met 40 deelnemers. 

 Deelname van 25 pastorale werkers en catechisten van Tucurú aan de cursus milieu en 

milieubeheer in het Centro Francisco Xavier in la Tinta. 

 17 pastorale werkers van de parochie namen deel aan het programma van theologische 

vorming dat wordt verzorgd door de Dominicanen van het centrum Ak’Kután.. 

 Deelname aan het project van bomenplanting waarbij 5 000 nieuwe boompjes werden 

gepland in verschillende dorpen die bij Tucurú behoren. 

 

 

Algemene indruk en resultaten op basis van evaluatie met alle deelnemers/sters 

 

‘Er zijn in onze parochie van Tucurú op dit moment meer dan 1000 missionarissen die vorm 

willen geven aan ons ideaal: Het bevorderen van het Rijk Gods dat vorm krijgt in het hart van 

de kerk.’  

 

‘Onze gemeenschappen hebben een duidelijker bewustzijn van de rechten van de aarde en zijn 

beter georganiseerd om zich te verzetten tegen de dreiging van megaprojecten zoals 

waterkrachtcentrales en grootschalige mijnbouw die ons leven bedreigen.’  

 

‘We zijn ons beter bewust van onze Maya identiteit waardoor we met meer kracht onze 

rechten kunnen verdedigen.’  

 

‘Er doen bij ons steeds meer vrouwen actief mee, in maatschappelijke organisaties en ook in 

de kerk.’ 

 

‘Een voor onze parochie zeer belangrijke gebeurtenis was het bezoek van leden van onze 

zusterparochie uit Nuenen, Nederland.’ 

 

Uitgaven 

 

Maaltijden tijdens cursussen en bijeenkomsten 1.792 euro 

Cursus geloof en cultuur 1.368 euro 

Gezamenlijke cultuurreis naar Tikal 1.228 euro 

Medicijnen tijdens cursussen 565 euro 

Boeken, tijdschriften voor cursussen 639 euro 

Vervoer voor cursisten 955 euro 

Vormingsbijeenkomsten Volksmissies 1.147 euro 

Cursus Inculturatie van het evangelie 524 euro 

Totaal 8.218 euro 

 

 

 



II Verslag Dekenaat Polochic 
 

De volgende parochies maken deel uit van het dekenaat Polochic: Tucurú, La Tinta, Telemán, 

Senahú en Panzos. 

 

 

Vormingsactiviteiten in de loop van 2012 met deelnemers uit de vijf parochies 

 

 April-mei-juni 2012: Mayacultuur en interreligieuze dialoog, verzorgd door 

antropoloog dr. Ruud van Akkeren. Aantal deelnemers uit de parochies: 57. Resultaat: 

dieper inzicht in de eigen culturele en spirituele wortels en de ontdekking van de 

interreligieuze dialoog als verrijking en verdieping van het christelijke geloof. 

 2, 3 en 4 augustus: Studiedagen rond het evangelie van Sint Marcus met in totaal 125 

deelnemers (catechisten en pastores). Doel van de bijeenkomst: het bestuderen en 

leren verstaan van de boodschap van het Rijk Gods in de context van de eigen 

leefwereld. 

 9,10 en 11 oktober: Diocesane Assemblee met 43 vertegenwoordigers van het 

dekenaat Polochic. De bijeenkomst werd geleid door Mgr. Valenzuela, bisschop van 

Verapaz. Centraal in de Assemblee: de rijkdom en dynamiek van de Parochiemissies 

en de profetische stem van de katholieke kerk met betrekking tot de volgende sociale 

thema’s: armoede, geweld, misdaad, mijnbouw, waterkrachtcentrales, 

grondproblematiek. Verder studie van en reflectie op het evangelie van Sint Marcus 

dat ons uitnodigt Gods stem in deze wereld te laten klinken en op te komen voor het 

leven. Aan het einde van de diocesane bijeenkomst overhandigde Mgr. Valenzuela aan 

alle aanwezigen het nieuwe boek over Maya cultuur en spiritualiteit van Ruud van 

Akkeren. 

 25, 26 en 27 oktober: Bezinningsdagen voor alle pastorale werkers/sters van de regio 

Polochic. Totaal namen 150 personen deel, 30 uit iedere parochie. Centraal tijdens de 

bezinningsdagen stond het thema ‘bekering’, bekering die nodig is om het Rijk Gods 

onder ons te laten ontstaan. Analyse van alles wat bekering in de weg staat en ons 

belet vrije getuigen van het evangelie te zijn. 

 Ondersteuning (reiskosten, boeken, studiemateriaal) van de 30 personen uit de regio 

Polochic die in het vormingscentrum van de paters Dominicanen Ak’Kután een 

theologische opleiding volgen. Doel van de opleiding: ‘het juiste verstaan van het 

woord van God in de gemeenschappen waar wij dienstbaar zijn.’ 

 Bijeenkomst en ‘geloofsfestival’ met 600 jongeren uit de vijf parochies. Thema: 

nieuwe vormen om het leven te vieren en de gave van het leven te verdedigen. 

 Bevordering van het model van de Parochiemissies door uitwisselingen rond het 

thema: Een nieuwe ontwaken van het geloof in de wereld van de Maya’s. Mgr. 

Valenzuela drukt het aldus uit: ‘De Maya’s van de regio Polochic drukken hun eigen 

identiteit uit in gezangen en in hun geloofsbeleving die alle steun verdient.’ 

 Op het niveau van Sociaal pastoraat werden er voor de vijf parochies bijeenkomsten 

georganiseerd rond het thema ecologie. 

 Op praktische vlak: met solidaire steun is de verdere uitrusting van de keuken en 

eetruimte in het Centro Francisco Xavier afgerond. 

 

 

 

 

 



Uitgaven regio Polochic 

 

 

 

Vorming Pastorale werkers 2.179 euro 

Cursus Antropologie 1.041 euro 

Verblijfkosten 643 euro 

Reiskosten cursussen 3.876 euro 

Didactisch materiaal en kantoorkosten 483 euro 

Maaltijden tijdens cursussen en studiedagen 4.454 euro 

Organisatie geloofsbijeenkomst jongeren 2.003 euro 

Begeleiding en verslaglegging 1.605 euro 

Totaal 16.284 euro 

 

 

Missionaire uitwisseling Nederland-Guatemala 

 

De Noord-Brabantse parochie Nuenen onderhoudt al jaren een zusterband met de parochie 

Tucurú en in de zomer van 2012 gingen vertegenwoordigers uit Nuenen op bezoek bij hun 

geloofsgenoten in Guatemala. Over hun ervaringen hebben de reizigers uit Nuenen verslag 

gedaan in o.a. de Missionaire Agenda 2012/4. Ze gaan daarbij vooral in op de relatie 

ontwikkelingsamenwerking -geloof en de rol van culturele identiteit in de geloofsbeleving.  

Van hun bezoek maakten de reizigers uit Nuenen een filmimpressie. Op maandag 11 maart 

2013 deelden zij in Steyl hun ervaringen met de missionaire werkgroepen van Venlo-Tegelen. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=pMx_xeqGjgk  
 

 
Bijeenkomst Diocesane Assemblee 

http://www.youtube.com/watch?v=pMx_xeqGjgk


 
Mayacultuur en interreligieuze dialoog 

Deelnemers aan cursus bij ritueel 

 

 

 

 
Bezinningsdagen voor pastorale werkers/werksters 

Aan het woord is Padre Marco Tulio, pastoor van Tucurú 

 



 
Op het niveau van Sociaal pastoraat werden er voor de vijf parochies bijeenkomsten 
georganiseerd rond het thema ecologie 

 

 

 

 
Studiedagen rond het evangelie van Sint Marcus 
 
 
 



 
Maaltijd tijdens Studiedagen rond het evangelie van Sint Marcus 
 
 


