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Wereldmissiedag 2017: Burkina Faso
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke
gelovigen in de Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.
Het land van de oprechte mensen
De naam Burkina Faso betekent: land van de oprechte mensen. Het is een
van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van
de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard
getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan
andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen huwelijken; beschuldigingen van hekserij.
Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt.
Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen
huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties
van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg
hebben voor het levensonderhoud.
In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die
uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.
Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn
meestal oudere vrouwen, vaak weduwen. “Het zijn traumatische gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten.
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Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven”, vertelt
zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé leidt. Om in hun
levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groente, spinnen ze
katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een gemeenschap
ontstaan.
Missio helpt
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het
feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde
gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.
Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer
worden van een gedwongen huwelijk of dat vrouwen als heks vervolgd
worden. Daarom steunt Missio Pauselijke Missiewerken de zusters en de
catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij
beschuldigde vrouwen.
Een derde project waarvoor geld wordt ingezameld betreft de kinderen en
jongeren die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnbouw.
Help onze medegelovigen in Burkina Faso.
Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte op zaterdag 21
oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO
Wereldmissiemaand te Den Haag.

De MIVA-collecte (Missie Verkeersmiddelen Actie) heeft dit jaar
€ 65,50 opgebracht (vorig jaar € 59,60).

Overledenen Allerzielen 2016 - 2017
Met Allerzielen, zondag 29 oktober, gedenken wij allen die ons in de
dood zijn voorgegaan. Met name gedenken wij allen van wie wij het
afgelopen jaar in onze kerk afscheid hebben genomen en waarvan het
gedachteniskruisje op het bord hangt, achter in onze kerk.
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An Coolen - Kluskens (95 jaar)
Jan van Driel (85 jaar)
Frits Goeden (84 jaar)
Thea van Eersel - van Eijndhoven (57 jaar)
Clasien Kappert - Verduyn (91 jaar)
Toos Janssen - Vleeshouwers (91 jaar)
Betsie Vaes - Janssen (80 jaar)
Sjaak van Bogget (82 jaar)
Chris van de Vin (83 jaar)
Toos van den Heuvel - van Deursen (89 jaar)

VIERINGEN EN MISINTENTIES
Zaterdag 7 oktober
17.30 uur H. Mis
Gemengd zangkoor
• Voor Jan Bukkems wegens verjaardag en voor zoon John
Tussen 16.00 - 17.00 uur biechtgelegenheid in de dagkapel
Maandag 9 oktober

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 14 oktober
17.30 uur H. Mis
Volkszang
• Jaardienst voor de ouders Van der Looy - Verstappen
• Jaardienst voor Hubertus Nouwen en Elisabeth Schade
• Jaardienst voor de ouders Reinders - Vossen en kinderen
• Jaardienst voor de overleden ouders Herman en Toke Coumans - Op den
Buijsch en dochter Wilhelmien
Maandag 16 oktober

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 21 oktober
17.30 uur H. Mis
2e Collecte voor Wereldmissiedag
• Voor Coen Luijten
Maandag 23 oktober

09.00 uur

Zaterdag 28 oktober

17.30 uur

Volkszang

H. Mis in de pastorie
H. Mis

Zangkoor ‘Animo’

Hoogfeest van Allerheiligen
2e Collecte groot onderhoud kerk
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen
• Voor Betsie Vaes - Janssen en zoon Peterke
13.30 uur Gebedsdienst Allerzielen
Gemengd zangkoor
• Na afloop zegening van de graven / strooiveldje op het parochiekerkhof
Zondag 29 oktober

Maandag 30 oktober

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 4 november
17.30 uur H. Mis
Volkszang
• Voor de overleden ouders Gonnie Thiessen-Verstappen en Toon Thiessen
Tussen 16.00 - 17.00 uur biechtgelegenheid in de dagkapel
Maandag 6 november

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 11 november
17.30 uur H. Mis
Gemengd zangkoor
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Maandag 13 november

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

DOOPSEL:
* Op 20 augustus is gedoopt LYNN: kind van de ouders
Hoovers - Barents.
Ouders van harte gefeliciteerd

Kerkbijdragemeter!
De kerkbijdrage vormt de belangrijkste bron
van inkomsten voor onze parochie. Medio
september staat de teller op een bedrag van
€ 9.000,--.
Hebt u uw bijdrage al overgemaakt - hartelijk
dank daarvoor. Nog niet gedaan? Denk dan
eens na om dit alsnog te doen. Wij hebben uw
(financiële) steun hard nodig!
Overmaken kan op bankrekeningnummer
NL79 INGB 0682 9624 06 t.n.v. Parochie St.
Matthias & De Goede Herder (denk bij een overboeking ook aan de
vermelding van uw adres!).
Het kerkbestuur.
***********

Coniferen en Kerstbomen gevraagd voor Kerstmis 2017!
Zijn er mensen die coniferen of kerstbomen opruimen, laat het ons dan
weten! Voor het versieren en aankleden van de kerk / kerststal zijn we op
zoek naar coniferen (met stam) en kerstbomen - niet hoger
dan 4 à 5 meter.
U kunt bellen naar Mart Verheijden, tel. 539291 of 532214.
Dan komen we eerst kijken, waarna een afspraak wordt
gemaakt wanneer de bomen/coniferen worden afgezaagd
en opgehaald. Dit zal ergens rond eind november / begin
december zijn. Bij voorbaat dank!
De Kerstversierders.
Emailadres parochie Leuken: leuken@parochiesweertzuidoost.nl
Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: www.parochiesweertzuidoost.nl
Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.
U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via
koster Mart Verheijden - tel. 539291 of kerk Leuken - tel. 532214.
Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: Pastoor Rosenhart - tel. 533560.
Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.

