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Geloven in de ander
ieder mens telt mee

Week Nederlandse Missionaris
Antwoordnummer 16091
2501 VE Den Haag

Postzegel niet nodig

Uw steun is hard nodig!
Gelooft u in de ander en
vindt u ook dat ieder mens
meetelt? Zorg er dan samen
met uw parochie voor dat de
Pinksteractie van de Week
Nederlandse Missionaris
(WNM) van 12 t/m 20 mei een
succes wordt. Mede dankzij
uw bijdrage kan de WNM vele
missionarissen en missionair
werkers een financiële steun in
de rug geven, bijvoorbeeld door
bij te dragen aan hun ziektekosten of hun verlof. De WNM
ondersteunt ook het werk van
missionair werkers die op een
eigentijdse manier in de voetsporen van de missionarissen
treden.

Colofon
Week Nederlandse Missionaris
Amaliastraat 15
2514 JC Den Haag
Postbus 14020
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Telefoon: 06 - 15 14 21 00
contact@weeknederlandsemissionaris.nl
www.weeknederlandsemissionaris.nl
De Week Nederlandse Missionaris
verzorgt minimaal drie keer per jaar
uitgaven als deze om donateurs en
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belangstellenden te informeren. Mocht u
hier geen prijs op stellen, meldt u het ons
dan gerust.
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structurele) machtiging op de
website.
Opnemen van de WNM in uw
testament. Voor informatie zie
de website www.weeknederlandsemissionaris.nl

Hartelijk dank voor uw steun!

Datum en plaats

Uw gegevens worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Wij bewaren deze, om u op de hoogte te houden van de WNM.
Als u dit niet meer op prijs stelt, vernemen wij dit graag van u.
Met onderstaande gegevens herkent u deze SEPA-machtiging op uw afschrift.
NL04ZZZ647110640000.
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Handtekening

Invullen van de (eenmalige of

Week Nederlandse
Missionaris (WNM)
Amaliastraat 15
2514 JC Den Haag

WNM te Den Haag.

IBAN rekeningnummer

NL30 RABO 0171 2111 11,

E-mail

Een gift via rekening

Telefoon

antwoordkaart in deze folder.

Woonplaats

Een eenmalige gift via de

Postcode

parochie.

Adres

de Pinkstercollecte in uw

Naam

Een financiële bijdrage tijdens

De WNM schrijft dit
bedrag binnenkort af.
Met onderstaande gegevens
herkent u deze
SEPA-machtiging op
uw afschrift.
NL04ZZZ647110640000.

U kunt uw solidariteit
tonen door:

€

Inge Kuiphuis, missionair werker in
Guatemala, maakt zich sterk voor de
rechten van uitgebuite en arme koffieplukkers en boeren. ‘Ik vind het een voorrecht
om in Guatemala te mogen werken
met steun van de Week Nederlandse
Missionaris en de Sint Pancratius Parochie
in Geesteren. Ik hoop bij te kunnen dragen
aan een rechtvaardige wereld,’ licht Inge
toe. Veel koffieplukkers krijgen geen loon
uitbetaald of maar heel erg weinig. Als zij
vanuit de hoogvlaktes in vrachtwagens
naar de koffieplantages worden vervoerd,
gebeuren er vaak dodelijke ongelukken.
Aan de uitbuiting van deze mensen moet
een einde komen. De verhalen die de
mensen met Inge delen, maken grote
indruk op haar. ‘De mensen zijn blij
dat zij niet worden vergeten en dat er
aandacht is voor hun situatie,’ vertelt Inge.
‘Guatemala lijkt dan misschien wel ver
weg, maar we staan met elkaar in verbinding.’ Bijvoorbeeld door het kopje koffie,
gezet van koffiebonen uit Guatemala.
‘Denk daar bijvoorbeeld de volgende keer
aan als u een kopje koffie drinkt.’

€

Franciscaan pater Bert Hagendoorn is
als missionaris naar Indonesië vertrokken in 1970. Hij ging werken in de
provincie Papoea. ‘De oorspronkelijke
bevolking leefde op de traditionele
manier,’ herinnert hij zich. Transport
was in die tijd zeer beperkt: korte
afstanden legde hij te voet af en in de
kustgebieden ging het vervoer per
boot. ‘Medemissionarissen kwam ik
soms een jaar of langer niet tegen.’
De eerste scholen en ziekenhuizen
werden door missionarissen gestart.
In de jaren negentig werd in Timika in
het zuidoosten van Papoea de eerste
patiënt ontdekt die met het aidsvirus
was besmet. Pater Bert was er parochiepastoor. Hij heeft alle pastorale werkers
verplicht aan trainingen deel te nemen
over de aidsepidemie. ‘We wilden
toestanden voorkomen met stervende
aidspatiënten aan de kant van de weg.
Of aidswezen die aan hun lot worden
overgelaten.’ De franciscaan wilde
verdere verspreiding van het virus
voorkomen.

De missionarissen en missionair werkers mogen op mij rekenen.
Ik machtig de WNM om eenmalig onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven:

‘Bijdragen aan een
rechtvaardige wereld’

Voor uw administratie
Ik steun WNM met:

Verspreiding van het
aidsvirus voorkomen

Ik draag met een éénmalige gift
bij aan dit mooie werk!

Pater Bert Hagendoorn o.f.m. is missionaris in Indonesië en Inge Kuiphuis
missionair werker in Guatemala. Net als honderden missionarissen en
missionair werkers wereldwijd zetten zij zich elke dag met hart en ziel in
voor de ander. Iedere dag opnieuw gaan zij vanuit hun geloof de strijd aan
tegen armoede en onrecht. Zij blijven waar anderen gaan. Missionarissen
en missionair werkers geloven in de kwetsbare mensen in de gemeenschap
waarin zij leven. Dat geeft hun kracht en moed om de eigen situatie te
veranderen. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar
een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.

Wees solidair met pater Bert,
Inge en de vele missionarissen
en missionair werkers die zich
inzetten voor hun medemens!
Missionaris pater Bert
Hagendoorn o.f.m. en missionair
werker Inge Kuiphuis staan dit
jaar centraal in de Pinksteractie
van de Week Nederlandse
Missionaris. Pater Bert en Inge
vertegenwoordigen de vele
missionarissen en missionair
werkers die zich wereldwijd
blijven inzetten voor de ander en
werken aan een betere wereld;
een wereld waarin ieder mens
meetelt.

Ja!

Ieder mens telt mee

Wees solidair

Maak deze plakrand vochtig en vouw de kaart dicht. U kunt deze zo versturen, zonder postzegel.

Geloven in de ander

