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Geloven in de ander – samen op zoek naar perspectief en hoop. 

Missionarissen en missionair werkers geven dagelijks concreet handen en voeten aan 

‘Geloven in de ander’. Zij leven samen met kwetsbare en arme mensen in alle delen van de 

wereld. Met hun aanwezigheid zeggen zij: ‘Ik geloof in jou. Wie je ook bent, wat je ook doet, 

waar je ook vandaan komt en hoe anders je ook bent.’ Dat geeft mensen kracht en moed om 

hun eigen situatie te veranderen. Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse 

Missionaris (WNM) kunt ook ú in actie komen vanuit uw geloof in de ander. 

 

‘Het doet hen zoveel dat mensen aan de andere kant van de wereld met hen 

meeleven.’ 

Geloven in de kracht van kwetsbare en getraumatiseerde vrouwen staat centraal in het werk 

van missionair werkers Anneke Kok (63) en Martine Buijs (34). Beide gaan op hun eigen 

wijze samen met deze vrouwen op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere 

toekomst. Anneke doet dat al 25 jaar in Chili en Martine sinds 4 jaar in Bolivia.  

 

Feministisch theologe Anneke Kok werkt bij vrouwenorganisatie Domodungu (Stem van de 

vrouw). Zij zegt: ‘De Chileense samenleving is erg hiërarchisch. Vrouwen zijn ondergeschikt, 

worden klein gehouden. Zij kampen met een klein zelfbeeld en met het enorme 

schuldgevoel dat zij een slechte vrouw of moeder zouden zijn. Bij Domodungu brengen we 

vrouwen die in de knel geraakt zijn bij elkaar. Via groepsbijeenkomsten, trainingen en 

bijbelgesprekken vinden zij herkenning bij elkaar en ruimte om zichzelf te ontplooien. 

Hierdoor krijgen deze vrouwen een sociaal netwerk waarop ze terug kunnen vallen. 

Ik werk vanuit de overtuiging dat het enige ‘beeld van God’ waarover we beschikken, wijzelf 

zijn, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, zowel mannen als vrouwen. Elk mens is uniek, 

heeft zijn/haar waardigheid en verdient respect. In de missionaire traditie gaat de focus naar 

de armen, de onderdrukten, mensen die op de één of andere manier niet meetellen. Die 

humanitaire waarde gebaseerd op het evangelie mag niet verloren gaan,’ vindt Anneke.  

 

 

Ook Martine Buijs, ons tweede boegbeeld van de WNM 2016, werkt bij een 

vrouwenorganisatie maar dan in Bolivia. ‘Zeven op de tien vrouwen hier lijden onder huiselijk 

of seksueel geweld. Met onze organisatie Levántate Mujer (Vrouw, sta op) vangen we 

slachtoffers op en helpen we hen zichzelf weer te respecteren. In de dorpen waar we 

werken geven alle vrouwen aan dat ze in een situatie van huiselijk geweld zitten, of hebben 

gezeten. Dat laat wel zien hoe wijdverbreid deze problematiek is. We organiseren cursussen 

en trainingen, waarin vrouwen leren wat hun rechten zijn.’ 

Martine is geraakt door het geweld tegen vrouwen. ‘Dat is de drijfveer voor het werk wat ik 

doe. Al is er maar één persoon die echt hulp nodig heeft, dan ga je helpen. Dat inspireert mij 

zeer. Dat is onze taak, onze missie. Wij hebben veel blijf-van-mijn-lijfhuizen. Daar komen 

vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Vaak gaan ze daarna toch weer terug 

naar huis. Daar gaat het dan opnieuw mis en dan komen ze weer bij ons. Het doorbreken 

van zo’n cyclus van geweld kost heel veel tijd. Dat gaat niet zomaar.  



 
 

Om dat dan tóch te blijven doen en daar veel energie in te steken, is heel belangrijk. Je moet 

blijven geloven,’ zegt Martine. 

 

 

 

Laat uw solidariteit spreken! 

Anneke en Martine, en met hen honderden missionair werkers en missionarissen, staan 

kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Dankzij de steun van 

betrokken mensen in Nederland maken zij wereldwijd een verschil voor de mensen met wie 

zij hun leven delen. Wilt ook u bijdragen aan hun werk? 

 

Tijdens de Week Nederlandse Missionaris zal de MOV bus achter in de kerk staan, ook 

willen we de collecte in het Pinksterweekend bij u aanbevelen die speciaal voor dit doel is 

bestemd. Verder 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 

 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/

