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Geloven in de ander

Uitnodiging 3 mei

week
nederlandse
missionaris

Inspiratiebijeenkomst

Tijdens de
regionale Inspiratiebijeenkomst van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) op 3 mei 2022 in
Bennekom hoort u uit de eerste hand hoe
belangrijk en waardevol de Pinksteractie is
voor het missiewerk. Samen met u willen we
de Pinksteractie ook dit jaar weer tot een
succes maken en zo missionarissen en
missionair werkers een hart onder de riem
steken en hen laten voelen dat we achter
hen staan, niet alleen met woorden
maar ook met daden. Laat u
inspireren en kom
ook!

Uitnodiging 3 mei H. Maria Virgo Regina in Bennekom

Geloven in de ander
Samen één missie

Marc van der Post, missionair werker in Argentinië, is presentiepastor en zet zich in voor de mensen
in de volkswijk waar hij leeft. Jacinta van Luijk werkt in Kenia met kwetsbare groepen. Marc en Jacinta
werken elk op een eigen manier aan een betere wereld. Graag ontmoeten zij u op 3 mei in H. Maria
Virgo Regina in Bennekom. U komt toch ook?

Marc van der Post

Programma

Marc van der Post leeft in El Jaguël, een volkswijk in Buenos Aires. Hij is presentiepastor en is
actief in de merendero waar kinderen na schooltijd
worden opgevangen en een maaltijd krijgen. Met
het Centro Biblico organiseert hij cursussen en
bijbelleesgroepen.

13.00 uur Inloop

Jacinta van Luijk

13.45 uur 	De missie van Jacinta van Luijk,
missionair werker in Kenia

Jacinta van Luijk, vele jaren als lekenmissionaris verbonden aan Mill Hill, werkt in Kenia op het
gebied van educatie over hiv/aids, misbruik en
verslaving, trauma en vrede. “De kans om vanuit
religieuze inspiratie aan het werk te mogen zijn is
voor mij de kern van mijn leven.”

14.15 uur 	In gesprek met Jacinta

Missionair werker in Argentinië

Missionair werker in Kenia

13.15 uur 	Welkom en inleiding door frater
Wilfried van der Poll, voorzitter WNM
13.30 uur 	Week Nederlandse Missionaris en de
Pinksteractie

14.30 uur Pauze
14.45 uur 	De missie van Marc van der Post
in Argentinië
15.15 uur In gesprek met Marc
15.30 uur Afsluiting

Adres
Maria Virgo Regina				
Heelsumseweg 1
6721 GP Bennekom

Aanmelden
Graag vóór 1 mei onder vermelding van Bennekom
telefonisch of per e-mail: Telefoon: 06 - 15 14 2100
contact@weeknederlandsemissionaris.nl

