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PAASBRIEF DEKEN FRANKEN WEERT NEDERLAND 2018
Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadverkiezingen plaats in Nederland. Heel
lokaal kiezen bewoners mensen en politieke partijen uit, die plaatselijk de politiek gestalte willen geven. Lokale items worden door de gemeenteraad behartigd. Naar ik begrepen heb, maakten 4 jaar geleden slechts 54 % gebruik van hun stemrecht.
Gebruik maken van het stemrecht, gebruik maken van het recht om iets te doen in de
wereld, waarin je leeft. Dat hebben de missionarissen van weleer gedaan. Met alles wat
zij in zich hebben, met alles waar zij in en voor gestudeerd hebben, hebben zij zich gegeven aan de toekomst van de mensen, die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.
Natuurlijk stond het geloof en de verkondiging ervan voorop. Maar al gauw bleek, dat
er meer nodig is voor die broodnodige verkondiging. Scholen, ziekenhuizen, medische
zorg, akkerbouw, irrigatie, opkomen voor de rechten van de kleinen, kinderen, ouderen,
zieken, gehandicapten… Het Rijk Gods bestrijkt het hele leven in al zijn facetten.
Het aantal missionarissen uit het “Weertse”, überhaupt uit het Westen, is in de loop der
jaren verminderd. Veel activiteiten zijn overgenomen door de plaatselijke bevolking. Zij
leveren hun “eigen” missionarissen, priesters, zusters, broeders, catechisten. Mensen die
vanuit hun hart en opleiding gestalte willen geven aan de toekomst van de mensen, die
nu aan hún zorgen zijn of worden toevertrouwd.
Graag willen de mensen in het “Weertse”, in het westen op de hoogte blijven van hun
ontwikkelingen. Hoe kijkt men vanuit de voormalige missielanden aan tegen de toekomst van ons leven op aarde? Welke levenshouding ontwikkelen zij? Hoe krijgt
God/Jezus gestalte in hun leven? Hoe vormen zij de plaatselijke gemeenschap van christenen?
Het zijn vragen, waarvan de antwoorden de christenen in het Westen kunnen helpen!
Graag vernemen de christen in het westen deze antwoorden! Dat kan via mail, internet,
of gewone brief.
In deze dagen vóór Pasen zijn we extra verbonden met elkaar, ook middels het palmtakje dat u ontvangt bij deze Paasbrief. Het Palmtakje, dat in de St.Martinuskerk te Weert
is gezegend en dat mensen uit het “Weertse” mee naar huis hebben genomen en thuis
een plaats geven.
Moge het Paasfeest groots en in verbondenheid met elkaar gevierd worden. We mogen
trots zijn op de gelovigen in onze tijd! Zalig Pasen!
Deken Franken
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