Nieuwsbrief, oktober 2012
Beste supporters van Pro Amazonas,
Paz e Bem.
Paters, broeders en zusters horen al 40
tot 50 jaar niet meer tot de Hollandse
‘exportproducten’. De meeste
Nederlandse missionarissen die ik ken
(maar vooral gekend heb, want de meesten
zijn gehemeld), hadden altijd via familie,
vrienden, parochie, dorpsbewoners en
‘supporters’ een soort thuisfront.
Daarmee hield men de vriendenband aan,
maar verruimde ook z’n blik door een
stukje derde wereld beter te leren
kennen en daarover regelmatig informatie
te krijgen. Als Hollander zag je verder
ook op foto’s, dia’s en later Dvd’s, grote
armoede van, met ons vergeleken,
misdeelde medemensen. Zo werden er in
de loop van de vorige eeuw in missieminded Nederland veel thuisfronten
opgericht die als doel hadden de armen
te helpen door de missionaris, met z’n
projecten voor hen, financieel te steunen.
Bovenstaande is bedoeld als inleiding op
het 30-jarig jubileum van onze
Pro Amazonas dat we 18 november 2012
gaan VIEREN. Door z’n belangrijkheid
moet VIEREN inderdaad met
hoofdletters. Omdat de misviering die we
ook EUCHARISTIE noemen een
dankvering is waarin Jezus Christus ons

ooit is voorgegaan. Voor onze generatie,
30 jaar terug, en voor alle donateurs was
hij altijd de inspirator of populair gezegd,
de gangmaker van ons werken voor de
armen, onze acties en collectes die we
voor hen hielden, onze inzet voor
Afrikanen via Johan Campschreur z.g. en
Amazonebewoners in stad en binnenland
Na de viering op zondag 18 november
zullen we u wat beelden laten zien van de
ontelbare projecten waarvoor we ruim 7
ton euro’s verzamelden in de afgelopen 30
jaar.
Moge Gods zegen u blijven hoeden.
Tot ziens allemaal in het dan herfstige
Dieren.
Jan Derickx, van verre en van harte.

Kascontrolecommissie

Pro Amazonas dag 2012
De Stichting Pro Amazonas bestaat
30 jaar en dit wordt gevierd:

Jaarlijks wordt de jaarrekening van Pro
Amazonas nagekeken door de
kascontrolecommissie. Deze bestaat uit
Nico Hulsebosch en Ben van Huet. Ook dit
jaar hebben zij de financiële
verslaglegging weer in orde bevonden. Al
vele jaren wordt de controle door hen
uitgevoerd.

Zondag 18 november 2012
Thema: ‘Gods land is ieders land’
Om 10.00 uur is er een feestelijke viering in
de Emmauskerk in Dieren met medewerking
van het jongerenkoor. Pater Jan Derickx zal
voorgaan samen met pater Bert van Tol.
Na afloop is er een gezellig samenzijn waarbij
u meer kunt zien van het werk van de
stichting in de afgelopen 30 jaar.
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten!
Adres: Emmauskerk, Rode Kruislaan 2, Dieren

Acceptgiro
Pro Amazonas wil pater Jan Derickx graag
blijven ondersteunen bij zijn
werkzaamheden.
Bij deze nieuwsbrief is daarom een
acceptgiro gevoegd. Voor de donateurs die
reeds periodiek een bedrag over maken
naar de stichting kan deze worden gebruikt
voor het doen van een extra gift. Voor de
overigen is de acceptgiro bedoeld als
geheugensteuntje.
Verder nog even dit: Het gebruik van
acceptgiro’s brengt voor de stichting extra
kosten met zich mee. Een goedkopere
oplossing is het automatisch overboeken.
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