
Adventsactie wil de uitbrerdinq
van een van de diocesane boerde-
rijen rn het Cubaanse aartsbisdom
ondersteunen.

Steun Adventsactie
Duizenden mensen zetten

zich in om hun medemens

te helpen door zelf initiatief

te nemen en werken met

en binnen het wereldwijde

netwerk van de Katholieke

Kerk. Adventsactie geeft

deze missionaire ondernemers een steuntje in

de rug. Wilt u Adventsactie daarbij steunen? Dat

kan via uw parochie, maar u kunt uw bijdrage

ook rechtstreeks storten op 65.31.00.000 t.n.v.

Adventsactie, Den Haag, eventueel onder vermel-

ding van uw voorkeursproject. U vindt de projec-

ten op de website: >> www.adventsactie.nl <
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"leder mens is een kind van de Vader"

Velen binnen ons bisdom kennen Beate Gloudemans als enthousiaste coórdinator van de Wereldjongerendagen in Madrid. Na deze

zeer geslaagde - en zeer intensieve - dagen, is zij sinds maart projectleider van de Adventsactie. Tijd dus om eens bij te praten!

Zo op het eerste gezicht lijkt het alsof Beate Gloudemans een heel nieuwe wending aan haar loopbaan heeft gegeven. Nadat

ze a ls medewerkster bij het Jongeren pastoraat va n ons bisdom de WJ D 20 1 t heeft georga n iseerd, is zij n u projectleider van de

Bisschoppelijke Adventsactie in Den Haag, de jaarlijkse fondsenwerfactie die de Nederlandse katholieke kerk organiseert voor

kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. ZelÍ zieï Beate vooral de overeenkomsten: "Het mooie van mijn werk voor

de WJD vond ik dat ik de wereldkerk zichtbaar kon maken en dat is precies wat Adventsactie ook doet." Het is werk om trots

opte zijn vindt ze: "Zoveel mensen hier in Nederland en in ontwikkelingslanden zetten zich via de kerk in voor anderen. Met

Adventsactie laten we zien dat er ook veel goeds gebeurt binnen de Kerk en dat we voor veel mensen een groot verschil maken."

Ze is diep onder de indruk van de inzet en motivatie van de vrijwilligers, die

zich vaak met hart en ziel inzetten: "Zo steunen we dit jaar een project in

Ghana. Een jonge, Nederlandse vrouw werkt daar tussen de straatmeis-

jes. Ze laat me door haar werk zien dat andere mensen met problemen

geconÍronteerd kunnen worden waarvan wij hier in Nederland geen

besef hebben. Ze geeft kostbarejaren van haar leven aan deze meisjes,

daar ben ik echt door ontroerd."

Ook het project in Cuba vindt ze bijzonder: "Als je hoort over de situ-

atie in Cuba, dan realiseer je je hoe vrij we hier zijn. En het speciale aan

dit project is dat het laat zien hoeveel de kerk daar kan doen. Ouderen

worden in Cuba aan hun lot overgelaten. Als ik de mensen van dit pro-

ject spreek, realiseer ik me weer heel goed hoeveel ons in Nederland is

geschonken. Het maakt me nederig." Dat brengt ons bij het hart van de

Adventsactie: "Ditwerk, de Adventsactie, leert me de mensen te zien ach-

ter alle ellende," aldus Beate. "Het leert me dat ieder mens ertoe doet,

dat iedereen een kind is van de Vader: de ouderen in Cuba, de piepjonge

straatprostituees in Ghana en al die anderen. lk vind het heel mooi om

dat in Nederland uit te dragen, juist ook in de periode voor Kerstmis.

Adventsactie biedt hoop en laat ook mensen buiten ons eigen blikveld

delen in het licht van Kerstmis."

Beate Gloudemans: "Met Adventsactie laïen we zien dat
er vee goeds qebeurt. "
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