Steun de kerk in Senegal

Antwoordkaart
Invullen, uitknippen en opsturen
(in envelop zonder postzegel) naar
MISSIO, Antwoordnummer 1434,
2509 WB Den Haag
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MAAND

Geef hoop aan

de christenen in

Pakistan

Ja, ik wil het werk van MISSIO steunen
ik word donateur en ontvang graag het
donateursblad MISSIO Berichten
ik wil graag meer informatie over MISSIO
□
ik wil graag een proefnummer van het
tijdschrift Kerk Wereldwijd
ik wil graag de digitale nieuwsbrief
ontvangen op mijn e-mail adres

dhr/mevr

adres

postcode			

MISSIO Nederland maakt deel uit van de
internationale Pauselijke Missiewerken.
MISSIO steunt wereldwijd kinderen in
nood, het pastorale werk van parochies en
bisdommen en de opleiding van priesters,
diakens, pastorale werkers en catechisten.

Oktober is
Wereldmissiemaand
Dit jaar besteedt MISSIO Nederland
aandacht aan de katholieke gelovigen in
Pakistan.
Het eerste weekend van oktober (3 en 4
oktober) vieren wij Wereldmissiedag van
de kinderen. Op Missiezondag 18 oktober
wordt over de hele wereld in de katholieke
Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk
van parochies in de derde wereld.

MISSIO is geheel afhankelijk van vrijwillige
bijdragen van parochies en donateurs en
ontvangt geen subsidie van de overheid.

Wilt u het werk van
MISSIO steunen?
Geef dan uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v.
MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag.
Of vul de antwoordkaart in.
Materialen voor Wereldmissiemaand en
meer informatie over Pakistan kunt u
vinden op onze website www.missio.nl.

woonplaats
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Foto’s: H. Schwarzbach
Postbus 93140, 2509 AC Den Haag

Teksten: Missio Aken/München

t 070 304 74 44 E missio@missio.nl

en Missio Nederland

I www.missio.nl NL65 INGB 0000 0015 66

Lay out: Beelenkamp Ontwerpers

Missio Wereldmissiemaand

Druk: Kooiman Drukwerk

www.missio.nl

Geef hoop aan de christenen in Pakistan

Pakistan

Minderheden hebben het moeilijk in het islamitische land, waar volgens de sharia, de
islamitische wet, recht gesproken wordt. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die
in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet
Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf.
De christelijke Asia Bibi zit al vele jaren in de gevangenis. Hoewel tot nu toe geen enkele
veroordeelde ter dood is gebracht, zijn er al vaak aangeklaagden door islamisten vermoord.
Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot
probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinaire burenruzies uit te
vechten. Daarvan zijn in 90% juist de gematigde moslims het slachtoffer.

Kathedraal
Rawalpindi

Zuster Farzana op bezoek in een dorp.

Help mee en geef hoop aan
de christenen in Pakistan
MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in
Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten,
de interreligieuze dialoog, vredeswerk.
Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag
of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66,
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Pakistan

Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt
1,15 miljoen. Hoewel een respectabel
aantal, vormen katholieken een minderheid
in het islamitische land. Volgens de
traditie zou de heilige apostel Thomas
door India en Pakistan gereisd hebben
om er het christendom te brengen. De
eigenlijke missie begon in de 19e eeuw met
legeraalmoezeniers, zowel in het zuiden
(Sindh) als meer naar het noorden (Punjab).
De katholieke Kerk heeft nu zeven bisdommen waaronder twee aartsbisdommen, Lahore
(aartsbisschop Sebastian Francis Shaw o.f.m.) en Karachi (aartsbisschop Joseph Coutts).
De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling
van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen
enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.

Hoewel vrouwen en mannen volgens de
Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben,
horen vrouwen tot de meest achtergestelde
sociale groep in het land. Na Afghanistan en
Congo is Pakistan het derde gevaarlijkste
land voor vrouwen. Er is veel geweld tegen
vrouwen, zoals verbrandingen, zuuraanvallen,
verkrachtingen en ander lichamelijk geweld.
Daar komt bij dat vrouwen op veel gebieden
totaal buitengesloten zijn. Reden daarvoor zijn
de tot op heden heersende stammentradities, die het
dagelijkse leven van de mensen nog verregaand bepalen
en vrouwen geen actieve rol in de samenleving toestaan.
Slechts 22 procent van de werkende bevolking in Pakistan
is vrouw – ook omdat meer dan de helft van hen niet lezen
en schrijven kan. In het straatbeeld domineren mannen.
Vrouwen zijn altijd gesluierd, ongeacht hun religie.

de christenen in

Katholieken in een islamitisch land

Positie van vrouwen en meisjes

Geef hoop aan
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