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1: Inleiding: Missie in coronatijd
Het Missionaire Werkjaar 2021 kenmerkte zich door het feit
dat het hele seizoen geteisterd werd door corona. Was er bij
de start in september 2020 nog enige hoop dat versoepelingen
weer het een en ander mogelijk zou maken een maand later
zagen we de besmettingen hals over kop toenemen en in
december ging alles weer grotendeels op slot.
Het hele Werkjaar viel daarmee qua activiteiten in duigen.
Kleinschalig kon van alles, kerken bleven open met maximaal
30 personen en later 10% van de aantallen die in de kerken
konden mits 1,5 meter afstand gehouden kon worden iets dat
later 15% werd.
Maar activiteiten zoals we die uit de jaren voor corona kenden,
waren helaas uit den boze.
Dit kenmerkt het Missionaire Werkjaar 2020-2021.
In dit overzicht, dat beperkt zal zijn, zullen kond doen van de
opbrengsten die desondanks toch gerealiseerd zijn. In de
parochies is met alle beperkingen die we hadden toch
geprobeerd om aandacht te geven aan de diverse acties.
Kleinschalig, voornamelijk binnenkerkelijk.
Schrijvend aan dit overzicht, spreek ik de hoop uit dat het
nieuwe Werkjaar dat begint in september 2021 onder een
beter gesternte mag starten en dat gedurende het Werkjaar
we weer bijeenkomsten rondom de diverse acties mogen
houden.
Dank aan alle harde werkers in de parochies van ons dekenaat
gedurende het afgelopen Werkjaar is op zijn plaats. Ondanks
alles hebben zij toch steeds weer de moed en de kracht
gevonden om aan de slag te gaan. Vaak gedreven door en
geïnspireerd door die boodschap van liefde en vooral
naastenliefde ons voorgeleefd door die Jezus van Nazareth.
Met alles wat in onze mogelijkheden ligt, zullen we proberen
de aandacht voor de mensen in het Zuiden ook in dit nieuwe
Werkjaar 2021-2022, hiermee bedoelen we om in de oude
termen te spreken de Derde Wereld, onder de aandacht te
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brengen. We laten ons daarbij niet uit het veld slaan door
beperkingen die v.w. corona misschien ook dit nieuwe
Werkjaar nog merk- en voelbaar zullen zijn.
Door 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, willen we aandacht vragen voor
onze missionaire opdracht: werken aan een andere wereld
waarin rechtvaardige verdeling van de goederen en respect
voor iedere mens de boventoon voert. We willen daarmee
werken aan solidariteit tussen mensen in Noord en Zuid en
Oost en West vanuit de gedachte van Mahatma Ghandi: ‘de
wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor
ieders hebzucht’. Vanuit die gedachte van Mahatma Ghandi
hopen we met onze inzet en met de opbrengsten van onze
acties een klein steentje te 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
Hub van den Bosch
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2: OVERZICHT VAN DE MISSIONAIRE ACTIVITEITEN
SEPTEMBER 2020- AUGUSTUS 2021
SEPTEMBER 2020

Vredesweek 2020: Vrede
verbindt verschil
Wat is daar plots een explosie
aan solidariteit. Het coronavirus
breekt los en vanuit alle hoeken
van de samenleving wordt de
gemeenschapszin zichtbaar,
hoorbaar. Spandoeken, applaus
en simultaan luidende
kerkklokken. Invoelende
toespraken van de leiders van het
land en die extra tas met
boodschappen voor de
buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers
door de storm moeten helpen. Ook worden de al bestaande
verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij het
meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar
ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in
toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar,
ver weg.
En juist over verschil ging de Vredesweek van 2020.
heilige huisjes wandeling

Zaterdag 26 september 2020
Heilige Huisjes Tocht Vredesweek 2020
‘Vrede verbindt verschil’.
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Op zaterdag 26 september vond de heilige Huisjes Tocht
plaats in het kader van de vredesweek 2020 met als thema
‘Vrede verbindt verschil’.
De tocht leidde ons naar de Tevhit Moskee in Venlo-Zuid aan
de Hagerhofweg. Daar verzamelden zich 37 mensen voor een
rondleiding en gesprek. We werden begeleid door iemand van
het Moskee bestuur en
door de Imam.
Een boeiend verhaal
over het ontstaan, de
doelstelling en
betekenis van de
Moskee voor hen die er
komen maar ook in
relatie met de
omgeving.

Aansluitend liepen we naar Viecuri waar in de Stilteruimte Ine
Schriever vertelde over de betekenis van de door haar
geschilderde ramen. Zo verbonden we tradities met elkaar
want in de geschilderde ramen kwamen diverse religieuze
stromingen bij elkaar in de beelden die Ine gemaakt heeft.
Samenvattend kunnen we zeggen het was een inspirerende en
leerzame maar ook mooie heilige Huisjes Tocht die velen op de
been heeft gebracht ondanks corona.
Wandeling. Deze begon om 10.00 uur en duurde tot 12.30
uur.
OKTOBER 2020
WERELDMISSIEMAAND 2020
Gelukkig de vredestichters: Stemmen van hoop in WestAfrika

N
O
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Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9)
voerde Missio Pauselijke Missiewerken in 2020 de campagne
voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen
als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in WestAfrika wilde Missio stemmen van hoop laten horen. Van harte
sloten wij ons als Dekenaat Venlo daarbij aan.
Opbrengsten Wereldmissiemaand 2020
JK Venlo
220,00 euro
Venlo Noord
106,00 euro
Arcen:
151,00 euro
Lomm:
12,55 euro
Velden:
160,10 euro
Familiekerk:
100,00 euro
O.L.V. Venlo-Zuid:
129,50 euro
Totaal:

879,15 euro
November-december 2020
Adventsactie Solidaridad 2020

ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD
2020
Trinitea: duurzame en eerlijke
thee uit India
In India werken meer dan 3,5 miljoen mensen in de
theesector. Met name kleinschalige theeboeren leven vaak in
armoede en het milieu lijdt schade bij de teelt van thee.
Solidaridad biedt met het Trinitea-programma toepasbare
oplossingen, bruikbare informatie en trainingen aan om
opbrengsten te verhogen en verontreiniging en uitputting van
de grond tegen te gaan.
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In de adventstijd besteedden we in het Dekenaat aandacht
aan de Adventsactie Solidaridad.
Adventsactie 2020
JK Venlo
Venlo-Noord

220,00 euro
156,25 euro
156,25 voor Akosua

Totaal:

532,50 euro

Cluster:Lomm-Arcen-Velden(werkte tijdens de
Adventsactie 2020 voor het project
‘gemeenschappelijke akkers voor ontheemde gezinnen
in Congo’
Velden:
264,70 euro
Arcen:
147,00 euro
Lomm:
70,39 euro
Totaal:
482,09 euro
Eindtotaal:

1.014,59 euro

JANUARI 2020
In januari waren er geen specifieke activiteiten gepland. We
zaten volop in de voorbereidingen van de Vastenactie 2021.
FEBRUARI, MAART en APRIL 2020
VASTENACTIE 2021
Goed onderwijs voor de
kinderen in Kitase
In de vastentijd 2021 stond het
project van Kitase van de Co
Foundation wederom centraal.
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Na een beperkte Vastenactie
2020 hadden we ook in 2021
met de nodige beperkingen te
maken. We konden op beperkte
schaal actie voeren. Ondanks
de beperkingen wilden we als
Dekenaat Venlo de mensen in
Kitase en met name de
kinderen en hun gezinnen
ondersteunen met het werken aan goed onderwijs voor alle
kinderen.
Een gebouw is daartoe noodzakelijk maar ook goede
leerkrachten en les-materialen. Van harte ondersteunden we
dit project ook al was het voor het 4e jaar en gedurende de
Vastentijd.
OPBRENGSTEN VASTENACTIE 2021:
Jongerenkerk Venlo:
325,00 euro
Venlo-Noord:
535,00 euro
Familiekerk:
300,00 euro
Venlo-Zuid:
175,00 euro
Lomm (Kitase)
317,52 euro
Vastenzakjes:
273,79 euro
Melkkan:
35,06 euro
School:
8,67 euro
Fed. Tegelen-Steyl-Belfeld
1.796,34 euro
Beesel – Reuver – Offenbeek: 1.922,95 euro
Parochie federatie Blerick:
1.107,52 euro
Totaal opbrengst VA 2021 Kitase:
6.479,33 euro
Vastenactie 2021 Arcen en Velden voor project ‘Mary’s
Meals’
Arcen en Velden:
3,500,00 euro
Totaal Vastenactie 2021:

9.979,33 euro
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MEI 2021
ZONDAG 23 MEI 2021 PINKSTEREN EN DE
PINKSTERACTIE

Week Nederlandse Missionaris 2021

Pinksteractie 15 t/m 23 mei 2021
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en
missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en
overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt
bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen
met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare
groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede.
Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met
jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en
daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne
leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij
omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al
die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd
voor de ander. En wij zijn er – samen met u – voor hen.
In de weekenden van 16 en 23 mei werd er in diverse
parochies aandacht besteed aan deze Week Nederlandse
Missionarissen.
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Opbrengsten Pinksteractie 2020
Velden:
272,60
Lomm:
14,50
Arcen:
206,00
Jongerenkerk Venlo:
70,00
Venlo Noord:
118,00
Familiekerk:
415,00
Martinus en Kapel van Genooy: 362,50
Venlo-Zuid:
84,17
Totaal:

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

1.547,87 euro

JUNI-JULI 2021
In juni en juli waren er geen acties.
AUGUSTUS 2021

Zondag 29 augustus 2021
MIVA kerkcollecte 2021
Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia
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De bestemming van pionier Duncan
Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een
gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om
kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid
tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is
onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het is belangrijk om
mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden.
Vervoer is daarbij onmisbaar.”
Hulp gericht op de toekomst
Duncan: “Er is een volledige kliniek voor basiszorg, kraamzorg
en oogzorg. Daarnaast geven we fysiotherapie en maken we
protheses en hulpmiddelen op de orthopedische afdeling.”
Buiten de kliniek loopt een sociaal programma. Specialisten
gaan langs bij ouders, op zoek naar kinderen die er baat bij
hebben als ze worden opgenomen in het centrum. “Wij willen
niet alleen het kind helpen, maar ook de ouders. Zorgen dat
zij een inkomen hebben. Dan heeft het kind een goede plek
om naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum.”
Auto onmisbaar
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Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante
kilometer groot is. Veel wegen zijn slecht. Maar het is te
belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de
afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor
Duncan. Duncan: “Het liefst wil ik nog veel meer mensen
helpen. En tijdens de corona-pandemie kunnen we met de
auto ook eten en beschermingsmiddelen brengen.”
Over 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 vervoers- en
communicatiemiddelen.
Op zondag 29 augustus stonden achter in de diverse kerken
van ons dekenaat de collectebussen voor de meest
kwetsbaren in Kenia.
Opbrengsten Miva-collecte 2021
Venlo-Oost
193,00 euro
Martinuskerk+Kapel v Genooy
89,50 euro
Jongerenkerk Venlo
85,00 euro
Venlo -Noord
120,00 euro
Lomm:
17,50 euro
Arcen:
171,00 euro
Velden:
317,00 euro
Totaal:

993,00 euro
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3: 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.
Collecte voor priesteropleiding en Filipijnse priesters
Opbrengst voor priesterstudenten:
Venlo-Noord:
565,00 euro
Familiekerk: Filipijnse priesters:
820,00 euro
Totaal:

1.385,00 euro

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, Stichting Jongerenkerk Venlo,
Wereldwinkel Venlo, FairVenlo, Solidaridad, Wereldpaviljoen
Steyl, Co Foundation.
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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.
5: Financieel verslag rekening Missionaire activiteiten.
Begin saldo 1-1-2021
Kas:
295,82 euro
Bank:
2.142,89 euro
Inkomsten collectes:

0,00 euro

Uitgaven:

0,00 euro

Eind saldo:
Kas:
Bank:

295,82 euro
2.142,89 euro
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