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1: Inleiding:
Dit keer een bijzonder overzicht van de activiteiten van het
Missionaire Werkjaar 2019-2020. Toen het Werkjaar begon in
september 2019 was er geen vuiltje aan de lucht en we
begonnen met goede moed en vooral veel inzet van velen in
de parochies door de bezielende en inspirerende leden van de
Missionaire Groepen in de parochies of clusters van parochies
in het dekenaat.
En de eerste maanden verliep ook alles gladjes en konden
Vredesweek, Wereldmissiemaand, Adventsactie Solidaridad
gewoon verlopen zoals gepland. En in het nieuwe jaar 2020
stond de Vastenactie op de rails met tal van activiteiten. Het
zou het laatste jaar zijn dat we ons zouden inzetten voor het
project van de Co Foundation en Bart van der Grinten. Het
project waarin we actief zijn voor een Basisschool in Kitase.
Op 9 maart vond de aftrap plaats van de activiteiten met een
bijeenkomst in de Jongerenkerk, niet bevroedend dat dit
tevens de laatste activiteit was want …… toen kwam CORONA.
Daarmee viel het hele programma in duigen. Kerken gingen
dicht, bijeenkomsten waren verboden, collectes konden slechts
minimaal door gang vinden of vervielen helemaal.
In de parochies is geroeid met de riemen die er waren in de
afgelopen vastentijd maar ook bij de Missionaire acties daarna
zoals Week Nederlandse Missionaire (Pinksteractie). Gelukkig
gingen op 1 juni de kerken met in achtneming van de RIVMvoorschriften weer open en na 1 juli weer wat verder open.
Daardoor was rond MIVA-Zondag alles weer zo dat kerken
weer een beetje ‘normaal’ konden functioneren en aan deze
MIVA-Zondag weer volop aandacht konden schenken.
Het Missionaire Werkjaar 2019-2020 zullen we niet snel
vergeten. De nood was wereldwijd en met name in de landen
in het Zuiden eerder MEER dan MINDER en juist op dat
moment ligt vanwege een virus alles stil.
Maar ook in onze eigen omgeving werd de coronatijd als
‘apart’ en ‘vreemd’ ervaren. Woorden als bizar, beangstigend,
onwerkelijk typeerden de periode. In sommige dorpen en
steden sloeg het virus extra hard toe en moesten mensen
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afscheid nemen van dierbaren en wellicht betreft het ook leden
van missionaire groepen.
We staan in het nieuwe Missionaire Werkjaar 2020-2021 voor
de opdracht de draad weer op te pakken. De Dekenale MOVgroep Venlo hoopt dat we in dit nieuwe Werkjaar ‘gewoon’, ja,
wat is na corona nog gewoon, aan de slag kunnen met het ons
inzetten in de parochies voor de minderbedeelde medemens
ver weg middels de Missionaire Acties zoals die ons aangereikt
worden door de Missionaire Agenda.
De Vastenactie, toch de activiteit die de meeste aandacht en
energie kost, zullen we in 2021 na de deels mislukte
Vastenactie 2020, wederom voor het project van de Co
Foundation houden zoals Vastenactie landelijk ook de
Vastenactie 2020 in 2021 herhaalt en GEEN nieuwe projecten
en materialen zal maken.
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 ook in dit nieuwe Werkjaar 20202021, hiermee bedoelen we om in de oude termen te spreken
de Derde Wereld, onder de aandacht te brengen. Dat doen we
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. Hiervoor met een onaflatende
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
Hub van den Bosch
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2: OVERZICHT VAN DE MISSIONAIRE ACTIVITEITEN
SEPTEMBER 2019- AUGUSTUS 2020
SEPTEMBER 2019

21-29 SEPTEMBER 2019
Het thema van de Vredesweek
2019:
'Vrede verbindt over
grenzen'.
Het thema nodigde uit om de
grenzen op te zoeken en te
onderzoeken. Want aan de
andere kant van de grens
wacht vaak een wereld aan
ontmoetingen en
mogelijkheden. Veel mensen
leven steeds meer in de eigen
bubbel, en spreken steeds
minder mensen uit andere
bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl
vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en
verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele
duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een
inclusieve samenleving. Onze samenleving heeft behoefte aan
deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te
stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord
op polarisatie.
Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je
nieuwe manieren van samenleven.
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heilige huisjes wandeling
zaterdag 21 september 2019
Op zaterdag 21 september 2019, de
Internationale Dag van de Vrede,
vond in het
kader van de Vredesweek 2019 een
Heilige Huisjes Wandeling plaats.
We bezochten de Gasterij ‘De Groote
Heide'. Een bijzondere, een ‘heilige'
plek waar de ontmoeting bestaat uit
de verbinding tussen mens en natuur.
Die relatie mens-natuur staat centraal
tijdens deze Heilige Huisjes
Wandeling. Deze begon om 10.00 uur en duurde tot 12.30
uur.

NOORDOOST-INDIA
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OKTOBER 2019
Buitengewone Missiemaand:
Gedoopt en Gezonden
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?' sloot Missio aan
bij het thema van de Buitengewone missiemaand. Iedere
gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de
Blijde Boodschap te verkondigen. MISSIO ondersteunde in
2019 de opbouw van de kerk en het pastorale werk in
Noordoost-India.
Help mee!
Opbrengsten Wereldmissiemaand 2019
JK Venlo
170,00 euro
Michaël+Nicolaas
Wereldmissiedag v.d.kinderen
35.00 euro
Missio
165,00 euro
Arcen:
193,50 euro
Lomm:
29,22 euro
Velden:
164,10 euro
Familiekerk:
131,00 euro
O.L.V. Venlo-Zuid:
60,00 euro
Totaal:

947,82 euro
NOVEMBER-DECEMBER 2019
Adventsactie Solidaridad 2019

Een eerlijk verhaal, van katoenplant tot kledingrek
Met dit thema werd er gedurende de vier weken van de
Advent aandacht besteed aan de actie van Solidaridad.
Waar komt uw kleding vandaan? Is de katoen van uw T-shirt
op een milieuvriendelijke manier geteeld? En heeft de vrouw in
de textielfabriek genoeg verdiend
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om haar kinderen naar school te kunnen laten gaan?
Waarschijnlijk heeft u geen idee, want kleding is vaak moeilijk
te traceren naar de bron. U weet dus nooit
zeker of uw kleding schade heeft toegebracht aan mens en
milieu. Solidaridad was 2019 in Ethiopië een project gestart
om hier verandering in te brengen. De organi-satie werkt aan
duurzame en eerlijke kledingproductie, volledig traceerbaar
van katoenplant tot kledingrek.
Adventsactie 2019
JK Venlo
Venlo-Noord
(Michaël, H.Hart+Nicolaas)
Familiekerk:

248,00 euro
262,50 euro
262,50 euro voor Akosua)
123,00 euro

Cluster:Lomm-Arcen-Velden( voor El Salvador ‘veilig
bevallen’)
Velden:
235,20 euro
Arcen:
88,50 euro
Lomm:
113,11 euro
Totaal:

1.332,81 euro

JANUARI 2020
In januari waren er geen specifieke activiteiten gepland. We
zaten volop in de voorbereidingen van de Vastenactie 2020.

8

FEBRUARI,
MAART en
APRIL 2020
VASTENACTIE
2020
Na de
carnavalsdagen vanaf woensdag 26 februari 2020 startte de
vastenactie 2020.
We zouden als dekenaat Venlo voor het 3e jaar aan de slag
gaan voor het project van Bart van der Grinten en de CoFoundation voor het realiseren van een basis-school voor de
kinderen in Kitase. Sinds twee jaar werken zij nauw samen
met de Holy Child School.
Vanaf 1 maart stond in de Jongerenkerk weer de collectebus
voor uw giften aan het project 2020 ‘een basisschool voor
Kitase'.
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MAART 2020
THEMA-AVOND I.S.M. DE
CO-FOUNDATION
‘DE KRACHT VAN AFRIKA’
Maandag 9 maart 2020: ‘De
kracht van Afrika?!’
Medio deze eeuw zal de
wereldbevolking afnemen. Voor alle
continenten geldt dit. Behalve voor
Afrika. Het grootste continent van
onze aardbol telt dan niet alleen het
grootst aantal mensen, het is tegelijk
het rijkst aan grondstoffen en is
eveneens het armste deel van de
wereld. Terwijl grote delen van de
bevolking over een enorme
veerkracht en uiteenlopende en
krachtige tradities beschikken, is er
het laatste decennium vanwege
allerlei redenen een omvangrijke
emigratie op gang gekomen.
Wat als jouw dagelijkse leven zich in die tegenstellingen
afspeelt en de kracht van jouw continent mogelijk aan jou
voorbijgaat? Deze avond vond plaats o.l.v. Michiel van der
Grinten (Stichting Oberon) en Funs Pollux (Omroep Venlo), die
als gesprekleiders de avond en het gesprek in goede banen
leiden. Verder werkten mee: René Poels (Wereldpaviljoen),
Anita Bagonluri (SparX Learning Xperience Foundation) en
Marco van Lier (Fontys International Business school).
Johnatan Opoku (VVV-Venlo en ambassadeur CO Foundation)
en Piet Linders (Stichting ‘t Groenewold) zullen de opening
verzorgen.
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Programma:
19.30 uur:
20.00 uur:

Inloop met koffie en thee
Opening door Johnatan Opoku en Piet
Linders

20.05 uur:

Korte presentaties door Anita Bagonluri,
René Poels en Marco van Lier

20.30 uur:

In gesprek met zaal en inleiders o.l.v. Michiel
en Funs

21.15 uur:

Afsluitend woord Hub van den Bosch

Na afloop was er een drankje en kunnen we napraten.
Na later bleek was dit de LAATSTE activiteit die plaats
kon vinden omdat daarna we geconfronteerd werden
met CORONA
OPBRENGSTEN VASTENACTIE 2020:
Jongerenkerk Venlo:
405,00 euro
Venlo-Noord:
Michaël en Nicolaas
441,00 euro
Familiekerk:
486,40 euro
Lomm-Arcen-Velden( project Mary’s Meals)
Lomm:
Huis-aan-huis
614,89 euro
Machtigingen:
40,00 euro
Melkkan:
15,70 euro
School:
27,06 euro
Totaal Lomm: 697,65 euro
Arcen:
215,60 euro
Velden:
1.146,50 euro
Lomm-Arcen-velden:
2.059,75 euro
Fed. Tegelen-Steyl-Belfeld
605,08 euro
Beesel – Reuver – Offenbeek: 2.978,00 euro
Totaal opbrengst VA 2020:

6.975.23 euro
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DEKENAAT VENLO IN CORONATIJD

HALF MAART TOT EN MET 1 JUNI GEEN VIERINGEN
Half maart gingen de kerken op slot. Er waren geen vieringen
meer en alle activiteiten, bijeenkomsten e.d. ook in het kader
van de Vastenactie kwamen tot stilstand.
Tot 1 juni toen mocht weer onder beperkingen gestart worden
met het vieren en kleinschalige bijeenkomsten.
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Mei 2020
23-31 MEI 2020: pinksteractie 2020
Geloven in de ander. Een wereldwijde missie
In verschillende parochies is de collecte voor de
Week Nederlandse Missionarissen, de
Pinksteractie, t.b.v. het werk van Nederlandse missionarissen,
vrouwen en mannen, die zich ver van huis inzetten voor hen
die het moeilijk hebben en wat ondersteuning kunnen
gebruiken, ondanks corona toch gehouden.
Opbrengsten Pinksteractie 2020
Velden:
158,65 euro
Lomm:
30,05 euro
Jongerenkerk Venlo:

75,00 euro

Totaal:

263,70 euro

JUNI-JULI 2020
In juni en juli werden de vieringen langzaam weer opgestart
na de coronatijd.
AUGUSTUS 2020

MIVA COLLECTE 2020
Gezondheidszorg voor
Rohingya vluchtelingen
Op 29 en 30 augustus 2020
vond de jaarlijkse MIVA-collecte
in de kerken plaats.
Dit jaar vraagt MIVA aandacht
voor een bijzonder project: “Gezondheidszorg voor Rohingya
vluchtelingen”. De vluchtelingen in de grote kampen in
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Bangladesh bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Pionier
Anwar trekt zich hun lot aan en biedt medische zorg.
Hoe kunt u helpen?
U kunt MIVA helpen bij de jaarlijkse MIVA-collecte in uw kerk
door het geven van informatie over het project. Houdt
hiervoor deze website in de gaten, waarop wij vanaf 4 mei alle
materialen digitaal beschikbaar zullen stellen. Daarbij kunt u
denken aan de collecte-brochure, een poster, video over het
project en meer.
De opbrengst van de collecte is bedoeld voor ambulances voor
de vluchtelingenkampen. Zodat de vluchtelingen in elk geval
van medische zorg kunnen worden voorzien.
Opbrengsten Miva-collecte
Venlo-Oost
Venlo-Zuid
Jongerenkerk Venlo
Venlo -Noord
Lomm:
Arcen:
Velden:
Totaal:

2020
262,00 euro
87,90 euro
105,00 euro
160,00 euro
19,71 euro
165,00 euro
214,19 euro
1.013,80 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
Opbrengst voor priesterstudent in de parochies van de
cluster Venlo-Noord: 565,00 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 1-1-2020
Kas:
295,82 euro
Bank:
2.142,89 euro
Inkomsten collectes:
Uitgaven:
Eind saldo:
Kas:
Bank:

0,00 euro
29,00 euro
295,82 euro
2.113,89 euro
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