
 

 

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. 

Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2022? 

 

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair medewerkers zich 
overal ter wereld in voor anderen. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het 
middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM). Van 28 mei t/m 5 juni voert WNM campagne voor het welzijn van 
deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten 
voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, 
een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken. 
 
Missionair medewerker Frans van Kranen is 64 jaar en werkt in Natal in het noordoosten 
van Brazilië. Als coördinator van twee opvanghuizen helpt hij kinderen die uit huis zijn 
geplaatst.  
“Bijna alle kinderen die wij opvangen hebben ernstige trauma’s,” vertelt Frans. 
“De kinderen werden verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt en uitgebuit.  
Wij helpen hen en ik kijk met mijn team of thuisplaatsing in de toekomst weer mogelijk is.  
Zo niet dan komen de jonge kinderen op een adoptielijst. De oudere kinderen helpen we zo 
goed mogelijk voor te bereiden op hun volwassen leven vanaf hun 18e. Bijvoorbeeld door ze 
een opleiding te laten volgen.” 
Frans’ werk is zwaar maar hij doet het vol overgave: “Het is niet alleen mijn werk maar ook 
mijn leven.” 
 
Pater Dick Zwarthoed is 84 jaar en helpt Congolese straatjongeren met een vakopleiding. 
“De eerste vakopleiding is begonnen in Lubumbashi,” verteld hij. In deze stad zijn inmiddels 
veertien huizen voor straatkinderen en –jongeren. Nu werkt hij aan het project Chem Chem: 
een vakopleiding voor land- en tuinbouw en visserij. Met het diploma kunnen jongeren een 
baan vinden. Op zondag draagt pater Dick de mis op in de dorpen. Daarna spreekt hij met 
de parochianen over lokale problemen. “Als missionaris wil ik de liefde van Jezus doorgeven. 
Wat Hij ons heeft verkondigd wil ik uitdragen. Ik wil de mensen laten weten dat iemand van 
hen houdt.” Het geeft de lokale bevolking kracht om vol te houden en om door te gaan. 
 
 
Samen voor onze missionarissen  
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke welzijn.  
We bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen.  
Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW.  
Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen genieten van een verlof in 
Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen.  
Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op 
kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor 
vervanging ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van onze missionarissen. 



Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?  
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn voor mensen zoals Frans van 
Kranen en Dick Zwarthoed. Mogen zij en vele anderen dit jaar weer op uw hulp rekenen. 
Doet u ook mee met deze Pinksteractie?  
Tijdens de Week Nederlandse Missionaris zal de MOV bus achter in de kerk staan.  
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. 
Zo werken wij samen aan een mooiere wereld. Dank u wel! 
  
 

 


