Steun de kerk in Senegal

Fr. Socrates Mesiona, Nationaal
Directeur van de Pauselijke
Missiewerken in de Filippijnen:
“Wij zijn naast Oost-Timor het
enige land in Azië met een
katholieke meerderheid.
Het is voor ons heel belangrijk
zelf missionair te zijn en ons
christelijk geloof te delen met onze
Aziatische buren.”

Getuigen van

barmhartigheid
Filippijnen

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 de
Wereldmissiemaand
Dit jaar besteedt MISSIO Nederland
aandacht aan de katholieke gelovigen in de
Filippijnen.
Het eerste weekend van oktober (1 en 2
oktober) vieren wij Wereldmissiedag van de
kinderen.
Op Missiezondag 23 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.
Materialen voor Wereldmissiemaand en
meer informatie over de Filippijnen kunt u
vinden op onze website www.missio.nl.
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Tacloban:
een nieuw bestaan voor Andy Esperas en zijn gezin
Steeds weer worden de Filippijnen getroffen
door zware tropische stormen. Vaak leidt dat tot
overstromingen en aardverschuivingen. Jaarlijks
bereiken ongeveer 20 tyfoons het eilandenrijk, zeven
tot negen komen naar het vasteland. Een daarvan
was de supertyfoon Haiyan, die behoort tot de vier
sterkste ooit gemeten wervelstormen ter wereld.
In november 2013 raast Haiyan over de Filippijnen
en laat een spoor van vernieling na. Duizenden
Verwoesting door tyfoon
mensen vinden de dood. Degenen die het overleven
hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen,
geen bestaansgrond. Zoals Andy Esperas, zijn vrouw
Irish en hun vijf kinderen in het vissersdorp Kataisan
aan de kust van
Tacloban. De zusters
Paus Franciscus:
“Mensen bouwen niet Missiebenedictinessen
hebben het initiatief
alleen huizen weer op, genomen om de
maar ook het leven.”
vissersfamilies te
helpen. Langdurige hulp zodat de mensen een nieuw
leven kunnen opbouwen in waardigheid. Zuster Celine Saplala: “De gezinnen hebben
een veilige plaats nodig waar ze menswaardig kunnen leven. Ook hun psychische
wonden moeten kunnen genezen.” Daarom is begonnen met de bouw van een nieuw
dorp ‘Sambayanan ni San Benito’. Heel belangrijk hierbij is, dat de gezinnen zelf mee
aanpakken. Zo moet er een sterke gemeenschap ontstaan.

Manila:
een driewieler als huis
‘s Nachts rolt Guillermas Vitmy haar fietsriksja op
de stoep en richt in het zijspan een bed in voor
haar en haar driejarige zoon Danielo. Een andere
overnachtingsmogelijkheid hebben de twee niet.
Overdag rijdt de 41-jarige vrouw met de pedicab, zo
heten de fietsriksja’s in Manila. Haar man werkt in de bouw. Sinds 2009 is het gezin
dakloos. In Manila zijn veel dakloze gezinnen. Voor hen heeft zuster Cecille Ido van
de Missiebenedictinessen het gezinscentrum ‘Tuluyan’ opgericht. “Het huis geeft niet
alleen een tijdelijk veilig onderdak”, zegt zuster Cecille. “Het helpt de gezinnen ook bij
vervolgopleidingen en beroepscursussen. Zo kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien
en een menswaardige woonplek vinden.”

Mindanao:
christenen en moslims

Jose

Jose Balaoro werd zes dagen lang gegijzeld door
moslimrebellen. Hoewel die dagen hem niet loslaten,
hoopt hij toch op een vreedzame toekomst: “De
regering en de rebellen zouden een dialoog moeten
voeren. We hebben vrede nodig, geen oorlog. We
willen vrienden, geen vijanden.” Voor een vreedzaam
samenleven zet pater Sebastiano D’Ambra zich
al jaren in. Zijn naam is in de Filippijnen onmiskenbaar
verbonden met de interreligieuze dialoog. Hij heeft de Silsilah-dialoogbeweging opgericht,
inmiddels een wereldwijd erkende en gewaardeerde
vredes- en dialoogbeweging. Onderdeel ervan is een
jongerenprogramma, dat jonge moslims en christenen
in Zamboanga op Mindanao bij elkaar brengt, om
vooroordelen af te bouwen, wederzijds begrip te
bevorderen en zich gezamenlijk in te zetten voor de
vrede.
Pater Sebastiano

Help onze medegelovigen in de Filippijnen
in hun streven naar een menswaardig bestaan.
Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte
op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

