Geloven in de ander – ieder mens telt mee.
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris 12 t/m 20 mei 2018.
Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de ander.
Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen en blijven als anderen gaan.
Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op
zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin
iedere mens meetelt.
Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn en missionair werker Inge Kuiphuis centraal.
‘Sterk maken voor mensen die buitengesloten zijn’
Franciscaan pater Bert Hagendoorn is in 1970 als missionaris naar Indonesië vertrokken en
ging werken in de provincie Papoea. ‘De oorspronkelijke bevolking leefde op de traditionele
manier.’ Transport was beperkt: korte afstanden moesten te voet worden afgelegd, in de
kustgebieden per boot en voor de lange afstanden werd er gevlogen. Medemissionarissen
uit een ander gebied kwam je soms een jaar of langer niet tegen,’ vertelt hij. Het gebied
stond destijds onder militaire controle, wat inhield dat militairen betrokken waren bij een groot
deel van openbare zaken. Voor bijeenkomsten of reizen bijvoorbeeld was toestemming van
militaire autoriteiten vereist.
De kerk zag het als haar taak de bevolking van Papoea klaar te maken voor een soepele
aansluiting bij de nieuwe maatschappij die van buitenaf hun land binnenkwam.
De eerste scholen en ziekenhuizen werden door de missionarissen gestart en in de kleine
klinieken en ziekenhuizen waren zusters werkzaam.
In de jaren negentig werd in het zuidoosten van Papoea de eerste patiënt ontdekt die met
het aidsvirus was besmet. Pater Bert Hagendoorn heeft alle pastoraal werkers verplicht deel
te nemen aan trainingen over de aidsepidemie. Hij wilde toestanden voorkomen met
stervende aidspatiënten aan de kant van de weg. Of aidswezen die aan hun lot werden
overgelaten. Verdere verspreiding van het virus moest worden voorkomen en dat kan niet
zonder behandeling.
‘Mensen zijn blij dat ze niet vergeten worden’
Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala, maakt zich sterk voor de rechten van
uitgebuite en arme koffieplukkers en boeren. Met steun van de Week Nederlandse
Missionarissen en de St. Pancratius Parochie in Tubbergen is zij uitgezonden en werkzaam
bij landarbeidersbeweging MTC. De landarbeidersbeweging bestaat twintig jaar en is
ontstaan vanuit het sociaal pastoraat. De crisis in de koffiesector leidde er destijds toe dat
veel landarbeiders werden ontslagen zonder dat zij ook maar enige vergoeding kregen.
Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden op de plantages erg slecht.
De meeste koffieplukkers hebben geen ziektekostenverzekering noch een pakket met
arbeidsvoorwaarden.

Als zij vanuit de hoogvlaktes naar de koffieplantages vervoerd worden gebeuren er vaak
dodelijke ongelukken.
Aan de uitbuiting van deze mensen moet een einde komen. De mensen zijn blij dat zij niet
vergeten worden en dat er aandacht is voor hun situatie.
Guatemala lijkt dan misschien wel ver weg maar we staan met elkaar in verbinding door ons
dagelijkse kopje koffie.

Wees solidair!
Pater Bert Hagendoorn, missionair werker Inge Kuiphuis, en met hen honderden missionair
werkers en missionarissen staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en
onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij een
verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen.
Wilt u bijdragen aan hun werk?
Tijdens de Week Nederlandse Missionaris zal de MOV bus achter in de kerk staan.
De collecte in het Pinksterweekend willen wij bij u aanbevelen die speciaal voor dit doel is
bestemd. Ook kunt u uw bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de parochie
NL34RABO 0127 8014 05 o.v.v. WNM of rechtstreeks op rekeningnummer NL30RABO 0171
2111 11 t.n.v. WNM te Den Haag.

Meer informatie over de WNM vindt u op: www.weeknederlandsemissionaris.nl

