Wat kunt u doen?
Wereldmissiemaand

Wereldmissiedag van de kinderen

Testament voor de Wereldkerk

Oktober is in de katholieke Kerk Wereldmissiemaand. Op de voorlaatste
zondag wordt in alle parochies over de hele wereld Missiezondag gevierd.
Katholieken vieren hun verbondenheid met elkaar. Elke parochie houdt ook een
collecte, waarvan de opbrengst in zijn geheel naar het solidariteitsfonds gaat.

In het eerste weekend van oktober Wereldmissiemaand viert MISSIO
Nederland de Wereldmissiedag van de kinderen. Deze dag is bedoeld om de
solidariteit tussen kinderen wereldwijd te bevorderen. In de vieringen is er een
collecte en kinderen kunnen zelf sparen in speciale spaarzakjes van MISSIO.
Met de ingezamelde gelden worden projecten gesteund van het kinderfonds
van de Pauselijke Missiewerken.

Om ons werk ook in de toekomst mogelijk te maken,
kunt u MISSIO opnemen in uw testament. Het hoeft
niet om een groot bedrag te gaan. Elke bijdrage die
u in uw testament laat vastleggen is welkom en
wordt bijzonder op prijs gesteld.

Myanmar

Ook hier wordt gewerkt volgens het solidariteitsprincipe van MISSIO: in alle
landen van de Wereldkerk wordt geld ingezameld, ook in de armere delen van
onze Kerk. Vervolgens worden de middelen naar behoefte verdeeld.
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Schenkingsakte
Als u meerdere jaren achter elkaar aan Missio een bedrag wilt
schenken, kunt u dit laten vastleggen in een schenkingsakte.
Daarmee verplicht u zichzelf om bij leven minimaal vijf jaar een
vast bedrag te betalen.
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Geen successierecht
Omdat MISSIO een ANBI-status heeft (algemeen nut
beogende instelling) is MISSIO geen schenkingsrecht en/
of successierecht verschuldigd over de door haar ontvangen
gelden. Zodoende zijn alle opbrengsten direct beschikbaar voor
de activiteiten van MISSIO. MISSIO beschikt tevens over het
CBF Keurmerk voor goede doelen.
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Landinformatie

Naam: Unie van
Myanmar. De inwoners
heten
Birmezen en de
grootste bevolkingsg
roep zijn de
Birmanen (68%).
Hoofdstad: Naypyidaw.
Geograﬁe: Myanmar
is ongeveer 16
keer zo groot als
Nederland. Het
grenst o.a. aan
China, Thailand
Bangladesh. Meer
en
dan een derde van
het land bestaat
uit oerwoud.
Inwoners: Ongeveer
60 miljoen.
Religie: 89% boeddhisten
, 4% christenen,
1% animisten, 2%
4% moslims,
overig.
Economie: Rijke
voorraden aan goud,
koper en
edelstenen. 70%
van de bevolking
werkt in de
landbouw.
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Materialen
In Wereldmissiemaand biedt MISSIO materialen aan ter ondersteuning van de
campagne. Zo zijn er onder meer een informatieve folder, een boekenlegger,
een poster, maar ook preek- en liturgiesuggesties voor de weekendvieringen.
De website geeft extra informatie.
Ontmoetingsdag
Wereldmissiemaand wordt ingeluid met een ontmoetingsdag van MISSIO eind
september, waarbij vaak gasten uit het voorbeeldland aanwezig zijn.
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Materialen
Ter ondersteuning van Wereldmissiedag van de kinderen brengt MISSIO
materiaal uit zoals een kleurrijke kinderkrant die zowel in de parochie als
op school te gebruiken is. Voor de vieringen in de parochie zijn er preek- en
liturgiesuggesties voor een gezinsviering en kinderwoorddienst. De materialen
zijn ook te downloaden van de website.
Website Missiokids
MISSIO heeft een website speciaal voor kinderen: www.missiokids.nl. MISSIO
wil met behulp van deze website bij kinderen in de leeftijd van 6 tot en met
12 jaar een missionair bewustzijn bevorderen en sociaal engagement stimuleren.

Contactgegevens

IBAN NL93 INGB 0000 0087 25
Postbus 93140
2509 AC Den Haag
T 070 304 74 44
E missio@missio.nl
F 070 381 83 55
www.missio.nl
www.missiokids.nl

Beelenkamp Ontwerpers, Tilburg. Foto’s: F. Stark (1); Missio Nederland (2); Missio Schweiz (3).

Geloof concreet maken
Elk jaar kiest MISSIO een bepaald land om te laten zien hoe gelovigen
daar leven, hun geloof vorm geven, waar ze inspiratie vandaan halen, waar
problemen liggen en waar MISSIO hen kan ondersteunen. Zo wordt geloof
concreet en komt de Wereldkerk dichterbij. In de afgelopen jaren stonden
bijvoorbeeld Senegal, Vietnam, Tanzania en Myanmar centraal.

Steun
parochies
wereldwijd

“ Ga je erop uit om iemand te overtuigen
katholiek te worden? Nee, nee, nee!
Ga erop uit om hem te ontmoeten, hij
is je broeder! Dat is genoeg. En als je
hem ontmoet, dan doet Jezus de rest.”
Paus Franciscus

Wat doet Missio?
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Kind in nood

	Weeskinderen, aidskinderen en straatkinderen bieden
wij opvang en onderdak.

Dames en Heren,
In deze folder kunt u lezen over de activiteiten van MISSIO / Pauselijke
Missiewerken.
Wie MISSIO zegt, zegt Wereldkerk. Of je nu in Tanzania woont, in Senegal,
Pakistan, China of Nederland, samen zijn wij Kerk. MISSIO zet zich in om
het bewustzijn van het behoren tot een Wereldkerk te bevorderen. Dat
gebeurt zowel hier in ons eigen land als in de landen ver weg.
Door financiële steun helpt MISSIO de Kerk in de derde wereld op te
bouwen en verder te ontwikkelen. Vanuit een solide basis kan de Kerk daar
ter plaatse zelf de nood lenigen. Het is werk van de lange adem. Het gaat
om investeren in de mensen die de geloofsgemeenschappen vormen en
kunnen dragen. Zo ondersteunt MISSIO onder meer de opleiding van het
kerkelijk kader, zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers.
Kortom: MISSIO staat voor het ontwikkelen van de eigen krachten van de
plaatselijke kerken.

Solidariteitsfonds van de Wereldkerk

De 7 speerpunten van Missio
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Scholing

3

Pastorale vorming

	
Wij ondersteunen de scholing van deze kinderen door bij te
dragen aan boeken, schooluniform en opleidingskosten.

	Lokale mensen ontvangen steun bij hun opleiding tot priester,
pastoraal werk(st)er of catechist.
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Parochievrijwilligers helpen

Sponsoring van een
priesterstudent
MISSIO ondersteunt theologiestudenten in
de derde wereld. Jonge mannen die priester
willen worden, mannen en vrouwen die zich
geroepen weten tot een religieus leven,
vrijwilligers in een parochie met een leidinggevende taak. De kerk van de toekomst heeft
deze mensen hard nodig. Voor jonge mannen
die priester willen worden, heeft MISSIO een
sponsorprogramma.
Meer informatie hierover kunt u vinden
op www.missio.nl of neem contact op
met Missio ( tel. 070 304 74 44).

MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke
Missiewerken van de rooms-katholieke Kerk, die in meer dan
130 landen vertegenwoordigd zijn. Met de wereldwijde collecte
op Missiezondag op de voorlaatste zondag van oktober en met
vele andere acties dragen katholieken over de hele wereld bij
aan het missiewerk.
Gezamenlijke beslissing over besteding
Eén keer per jaar is er in Rome een bijeenkomst van alle
Nationaal Directeuren. Daar wordt gezamenlijk besloten hoe
de ingezamelde gelden verdeeld worden over de hulpaanvragen
van de plaatselijke bisschoppen uit de hele wereld. MISSIO
ondersteunt langdurige projecten en investeert in de opleiding
van mensen, de opbouw en het onderhoud van de noodzakelijke
infrastructuren van parochies en bisdommen.

	Ook de vele vrijwilligers helpen wij bij hun godsdienstige vorming en
training in sociale vaardigheden via cursussen en lesmateriaal.
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Parochiegemeenschap opbouwen

	Naast toerusting leveren wij een ondersteunende bijdrage aan
vormingscentra en kerkgebouwen.

Namens het MISSIO-team,
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Hun kerk steunen
Onze kerk inspireren

Eduard Kimman S.J., Nationaal Directeur
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	Lokale kerken ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage zodat
ze levensvatbaar blijven en zelfstandig kunnen functioneren.

Bijdragen
aan het solidariteitsfonds,
per continent in procenten

Kerk Wereldwijd voor
missie en dialoog

Elke twee maanden verschijnt het kleurrijke
blad met boeiende reportages. Elke uitgave
bevat achtergrondartikelen, korte berichten
van over de hele wereld, interessante
mensen, artikelen over de oosterse kerken.
De prachtige foto’s hebben al meerdere
keren een mediaprijs gewonnen.

Verdeeld
vanuit het solidariteitsfonds,
per continent in procenten
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[Bron: Propaganda Fide, 2010/2011]

	Via ons magazine Kerk Wereldwijd en onze websites ontmoeten
wij gelovigen ginds en leren wij ons geloof met elkaar te delen.

De Kerk Wereldwijd in de bus? Kijk op
www.missio.nl voor een abonnement!

Hoe het solidariteitsfonds van MISSIO werkt, is te zien in de
grafiek. De ingekomen gelden per continent worden vergeleken
met de bestede gelden per continent. Ook het financieel
zwakkere Afrika draagt zijn deel bij, maar ontvangt de grootste
ondersteuning.
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• Afrika
• Azië
• Oceanië
• Amerika		
• Europa

