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Diaken Amit
Roshan Lakra

Amit Roshan Lakra (zie foto hiernaast) studeert aan het
St. Charles seminarie in India. Het seminarie behoort tot
het aartsbisdom van Nagpur en wordt bestuurd door de
dominicanen. Nagpur ligt in een gebied waar het klimaat
uitermate geschikt is om sinaasappels te verbouwen, daarom
wordt het ook wel ´Orange City´ genoemd. Er heerst een mild
klimaat in de winter, terwijl het er zomers erg warm is.
Diaken Amit Roshan Lakra vertelt over zichzelf en zijn leven
op het seminarie:

Gebedsdag voor
roepingen wereldwijd

“Ik kom uit een gezin uit de middenklasse. Mijn vader is
gepensioneerd, mijn moeder is huisvrouw. Ik heb een jongere
broer. Op het seminarie krijgen we veel mogelijkheden om ons
te ontwikkelen. Naast de lessen zijn er o.m. studiegroepen,
gastsprekers, symposia, debatten en gelegenheid om
praktijkervaring op te doen. Omdat wij de Blijde Boodschap in
heel het land gaan brengen, krijgen we zowel in het Engels als
in het Hindi les.
We zijn via het seminarie betrokken bij allerlei pastoraal
werk. Zo geven we les op scholen voor kansarme kinderen,
catechese en zangles in parochies en we reiken de communie
uit aan zieken.
Het seminarie heeft een kapel voor Aanbidding en een
speciale Lourdes kapel. Wij studenten bezoeken beide kapellen
dagelijks voor stille tijd en spirituele ondersteuning.
Het meeste werk wordt gedaan door onszelf, het seminarie
heeft zo min mogelijk betaalde arbeidskrachten in dienst.
Iedere klas heeft eigen landbouwgrond, waarop groenten
worden verbouwd. Ook zijn er bloementuinen op de campus.”
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Geroepen door God
De jaarlijkse Wereldgebedsdag voor
Roepingen, kortweg Roepingenzondag
genoemd, wordt gevierd op de vierde
zondag van Pasen, de zondag van de
Goede Herder, dit jaar op 22 april.
Er wordt gebeden voor roepingen tot
het priesterschap, het diakenambt en
het religieuze leven.
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Naast het gebed is ook de financiële ondersteuning
van groot belang voor degenen die zich geroepen
voelen door God en daar gehoor aan willen geven.
Dat geldt in het bijzonder voor jonge mannen en
vrouwen in de landen van Afrika en Azië.
Rector Fr. Dr. Joseph Martis van het St. Josephs
seminarie in Mangalore (India): “Door de hulp die
we krijgen via Missio kunnen we de vorming van
de studenten voortzetten. En door hen bereiken we
kinderen, jongeren en armen in afgelegen gebieden.
Het draaiend houden en onderhouden van ons grote
gebouw is een strijd, maar we vertrouwen

op de voorzienigheid van God en de goede wil van de
donateurs. We vragen God uw goede werk te zegenen.”
Diaken Amit Roshan Lakra is een van de vele
studenten die over de hele wereld gesteund worden
door Missio. Missio Nederland steunt behalve het St.
Charles seminarie en het St. Josephs seminarie nog
andere seminaries in India, Sri Lanka, Indonesië en
Zambia.
Uw gebed en financiële ondersteuning zijn onmisbaar.
Helpt u mee?

Steun een
priesterstudent

Opbrengst Wereldmissiemaand 2017

Een belangrijk onderdeel van MISSIO Pauselijke Missiewerken is de financiële ondersteuning van seminaries en
opleidingsinstituten voor religieuzen in Afrika en Azië.
Vorig jaar is door onze donateurs, onder wie de ondersteuners van de priesterstudenten
een bedrag van € 427.004,-- bijeen gebracht voor de opleiding van priesters, diakens
en religieuzen. Daarvoor zeggen wij u, namens alle studenten, heel hartelijk dank.

In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in Burkina Faso. U heeft ruimhartig gegeven om onze
medegelovigen te ondersteunen.

Wilt u graag de toekomstige pastores in onze wereldkerk steunen? Dat kan op
verschillende manieren.U kunt kiezen voor een volledige studiebeurs. Dat kost € 45,-per maand (€ 540,-- per jaar), voor een periode van vier jaar.
U ontvangt dan jaarlijks een verslag over het leven en studeren aan het seminarie van
‘uw’ priesterstudent. Ook kunt u, indien gewenst, met een student corresponderen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een gedeeltelijke studiebeurs. U bepaalt zelf
het bedrag dat u wilt schenken en de frequentie daarvan, per maand, per kwartaal,
per halfjaar of per jaar.
Zowel de volledige als de gedeeltelijke studiebeurs kunt u vastleggen in een zogeheten
periodieke schenking. Dit hoeft niet meer bij een notaris te worden opgemaakt. U kunt
het bedrag van de schenking op uw belastingaangifte in mindering brengen.
Wilt u liever een eenmalige gift overmaken? Ook dat is natuurlijk mogelijk en zeer
welkom. Met uw bijdrage maakt u het jonge mannen in de derde wereld mogelijk hun
roeping tot priester te volgen.

Voorlopige opbrengst
Hoewel MISSIO nog steeds bijdragen van parochies binnen krijgt, kunnen we u al wel de
voorlopige opbrengst van Wereldmissiemaand 2017 meedelen.
Collecte Missiezondag: € 139.985,-Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen: € 29.388,-Donateurs via de Missio Berichten: € 78.185,--
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In totaal is de voorlopige opbrengst: € 247.558,-De opbrengst wordt onder meer besteed aan de
opvang van meisjes die gevlucht zijn voor een gedwongen huwelijk, voor de opvang van oudere vrouwen die
beschuldigd worden van hekserij en voor een project
om jongeren uit de illegale goudmijnbouw te halen.

Geef voor
Burkina Faso

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Kerk in
Burkina Faso!
www.missio.nl
Missio is het solidariteitsfonds
van katholieken wereldwijd

Rekeningnummer
NL65 INGB 0000 0015 66

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met MISSIO:
tel. 070 – 304 74 44 of missio@missio.nl

MISSIO opnemen in uw testament

Door MISSIO (officiële naam: Pauselijke
Missiewerken) als goed doel op te nemen in
uw testament wordt dat mogelijk gemaakt.

Missio
in actie

Missio richt zich
op een zevental
activiteiten. Net
als de zeven
kleuren van de
regenboog geven
die activiteiten
meer kleur aan
het leven van
parochies wereldwijd.
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Kind in nood
Weeskinderen,
aidskinderen en
straatkinderen
bieden wij opvang
en onderdak.

Steun de
toekomstige
priesters, diakens
en religieuzen in
de wereldkerk!

Geef aan

MISSIO helpt al diegenen die zich in de
geest van het Evangelie aan de zijde van de
armen en benadeelden stellen en daarmee
onze wereld een menselijker gezicht geven.
Omdat MISSIO door de belastingdienst
is gerangschikt als een algemeen nut
beogende instelling (ANBI nr. 6257) is
MISSIO geen schenkingsrecht en/of
successierecht verschuldigd over de door
haar ontvangen gelden. Zodoende zijn alle
opbrengsten 100% beschikbaar voor de
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Scholing
Wij ondersteunen de
scholing van deze
kinderen door bij te
dragen aan boeken,
schooluniform en
opleidingskosten.

activiteiten van MISSIO. Elke bijdrage die u
in uw testament laat vastleggen is welkom
en wordt bijzonder gewaardeerd. Dat kan
als volgt: “Ik legateer, vrij van rechten, aan
Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken,
Laan van Nieuw Oost-Indië 191, 2593 BN
Den Haag.”

Voor al uw vragen staan
wij u graag te woord:
telefoon 070 – 304 74 44
of missio@missio.nl
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Pastorale vorming

Parochievrijwilligers
helpen

Parochiegemeenschap opbouwen

Hun kerk steunen

Onze kerk
inspireren

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

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

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

Lokale kerken ontvangen jaarlijks een
financiële bijdrage
zodat ze levensvatbaar blijven en
zelfstandig kunnen
functioneren.

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

MISSIO Roepingenzondag 2018
IBAN: NL89 INGB 0000 0055 96
Wij houden graag al onze vaste relaties op
de hoogte. Daarom ontvangen onze vaste
donateurs en vrijwilligers dit blad ook.
Voor hen fungeert de acceptgiro op de
eerste plaats als adresdrager.

Missio, Den Haag
Postbus 93140, 2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw Oost Indië 191
T 070 - 304 74 44 E missio@missio.nl
F 070 - 381 83 55 www.missio.nl

Mocht u door het jaar heen geen of minder
post van ons willen ontvangen, kunt
u ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Missio is het wereldwijde solidariteitsfonds
van de katholieke kerk. Missio Berichten
verschijnt vijf keer per jaar.

Besteding: de opbrengst van deze actie
wordt besteed aan de hier genoemde
hulpactiviteiten en soortgelijke initiatieven.
© foto’s: Missio
Oostenrijk/E.Zerche;
Missio Nederland

Beelenkamp ontwerpers

Iets nalaten in de wereld, tijdens je leven,
maar ook daarna. Voor veel mensen is het
belangrijk om datgene wat tijdens hun leven
betekenis heeft, ook over de dood heen
voort te zetten. Het geloof waardoor men
zich gedragen weet, wil men graag anderen
schenken. Zodat ook zij hoop en toekomst
ervaren.

