
 

De missionaire traditie voortzetten. Samen maken we het mogelijk! 

 

De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten ruim 750 missionarissen en 40 missionair 

werkers zich in voor kwetsbare medemensen. Wij in Nederland maken dat mede mogelijk, 

via de Week Nederlandse Missionaris.  

 

Op Hemelvaartsdag, 29 mei, start de Pinksteractie voor de Week Nederlandse Missionaris 

(WNM). Doordat parochianen in heel Nederland elk jaar zo’n belangrijke bijdrage leveren aan 

deze actie, kan de WNM een echte steun zijn voor onze missionarissen en voor onze 

missionair werkers, die met jeugdig elan de missionaire traditie voortzetten.  

 

Zij geven veel  

Onze missionarissen en missionair werkers stellen zich met liefde ten dienste van anderen. 

Ze geven veel. Maar ze hebben uw steun nodig. Neem missionaris en priester Matthieu Ham 

(59). In Brazilië helpt hij onder andere oude mensen die leven in armoede. De WNM helpt 

hem met een vergoeding voor noodzakelijke verzekeringen, zorgt voor veiligheidstrainingen 

en betaalt één keer in de drie jaar een ticket naar huis. Of kijk naar het verhaal van Karin 

Swagemakers (26). Zij is tijdelijk uitgezonden naar Peru. Daar leert ze jongeren weerbaar te 

worden en zo verantwoording te nemen voor hun eigen toekomst. Ook zij ontvangt een 

kleine toelage voor verzekeringen en een ticket naar huis. Maar onze bijdrage is niet alleen 

van financiële aard. Matthieu noemt de WNM zijn ruggensteun. En Karin weet dat ze dankzij 

de WNM een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van onrecht. Onze steun, via de WNM, 

is hun houvast. 

 

Waar Christus’ gelaat is vervormd 

Ondanks dat de Braziliaanse economie floreert, is er altijd een groep die buiten de boot valt, 

zegt Matthieu Ham. Hij ziet er een uitdaging in de rijken te laten delen met de armen. De 

opbrengsten uit de zorg voor welgestelde ouderen met Alzheimer, dementie en Parkinson, 

besteedt hij aan de hulp aan ouderen die geen zorg in een tehuis kunnen betalen. “Veel 

zieke ouderen leven in grote eenzaamheid: niemand let erop of ze hun medicijnen slikken, 

te eten hebben en zorg krijgen”, vertelt Matthieu. “Voor die mensen opkomen is iets moois. 

Bijbels gezien ligt concreet je roeping dáár waar je ziet dat Christus’ gelaat vervormd is.”  

 

Ook Karin Swagemakers wordt gedreven door die strijd tegen ongelijkheid. Een groot taboe 

op seksualiteit en de vaak ongelijkwaardige relaties tussen man en vrouw, leiden in Peru tot 

schrijnende situaties. Karin: “Een meisje dat zwanger is, wordt er meestal direct van school 

gehaald, omdat ze een slecht voorbeeld zou zijn voor anderen. De kans is groot dat ze op 

straat belandt.” Karin verzorgt trainingen om jongeren zelfvertrouwen te geven en duidelijke 

keuzes te maken met het oog op hun toekomst. “Ze leren hoe ze gezonde relaties kunnen 

aangaan, gebaseerd op eerlijke communicatie en gelijkheid.”  

 

Nederland ‘loopt mee’ op het pad van Matthieu en Karin, in de vorm van de steun van ons 

allen via de Week Nederlandse Missionaris. “Daar ben ik ontzettend blij mee”, zegt Karin. “Er 

is nog zoveel onrecht en er moet nog zoveel gebeuren om dat bestrijden. Daar lever ik met 

hart en ziel mijn bijdrage aan. Dat kan, mede dankzij de steun van al die mensen via de 

Week Nederlandse Missionaris.” 

 

  



 

Pinksteractie 2014: steun de WNM!  

Laten we dat houvast blijven bieden! Steun de Week Nederlandse Missionaris tijdens de 

Pinksteractie van 29 mei t/m 8 juni! Met uw bijdrage zetten wij samen de missionaire 

traditie voort. 

  

U kunt onze missionarissen steunen door: 

 een bijdrage aan de Pinkstercollecte 

 door het eenvoudig invullen van de (eenmalige) machtiging op de website 

 een gift via rekeningnummer IBAN NL30RABO 0171 2111 11, WNM, Den Haag 

 uw omgeving te vragen óók bij te dragen 

 

Inspiratiedag 2014 

Op de Inspiratiedag op zaterdag 17 mei in Gouda kunt u Matthieu Ham en Karin 

Swagemakers ontmoeten. Ze komen over uit Brazilië en Peru om u deelgenoot te maken van 

hun passie en hun concrete inzet voor een meer rechtvaardige wereld. Hoor uit de eerste 

hand hoe uw bijdrage het verschil maakt in de levens van ouderen en jongeren. Samen met 

andere aanstekelijke sprekers geven Matthieu en Karin invulling aan een inspirerende dag. 

Dé opmaat om vervolgens van de Pinksteractie in uw parochie een groot succes te maken! 

Voor meer informatie over de Inspiratiedag 2014 en de mogelijkheid u aan te melden, kijk 

op: weeknederlandsemissionaris.nl. 

 

Meer informatie over de WNM vindt u op: www.weeknederlandsemissionaris.nl 

 


