
 
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020 

VOOR BEGUNSTIGERS 
 

Met deze Nieuwsbrief willen wij u graag informeren over enkele recente ontwikkelin-
gen in Huize Sint Martinus de Porres. 
Allereerst is er fantastisch nieuws over wereldwijde aandacht van de Dominicaanse 
Familie voor Oekraïne en in het bijzonder voor Fastiv. Voorts is er ook een nieuw 
groot project te melden. 
 

Dominjcaanse Maand voor de Vrede 
Dit is het 4e achtereenvolgende jaar dat de Magister van de Orde der Dominicanen 
de maand december wereldwijd uitroept tot Dominicaanse Maand voor de Vrede. Dat 
betekent dat de gehele Dominicaanse familie extra aandacht geeft aan broeders en 
zusters die hoop brengen in situaties van geweld en oorlog met name aan kinderen. 
In 2017, 2018 en 2019 lag de focus resp, op Colombia, Congo en India.  
Dit jaar wordt de aandacht gericht op Europa en wel op de Oekraïne. 
Magister Gerard Timoner O.P. schrijft in zijn brief dd. 27 juli 2020 aan de gehele Do-
minicaanse familie dat in de periode 29 novem-
ber 2020 t/m 1 januari 2021 o.a. extra aandacht 
geschonken zal worden aan dié projecten waarbij 
de Dominicanen in de Oekraïne sterk betrokken 
zijn. Maar in het bijzonder zal er spirituele en fi-
nanciële ondersteuning worden gegeven aan 
Huize Sint Martinus de Porres.  
Toen wij op 4 september jl. “onze” pater Michael Romaniv feliciteerden met deze uit-
verkiezing was hij er nog niet van op de hoogte. Hij heeft dit fantastische nieuws ver-
volgens op hun website geplaatst onder dankzegging aan de Magister. Hierbij werd 
tegelijkertijd gememoreerd dat de Dominicaanse gemeenschap in Zwolle hen al di-
verse jaren ondersteunt. 
Dat betekent extra drukte voor Pater Michael en o.a. zijn assistente miss Vira met 
wellicht een bezoek van de Magister. 
De brief van de Magister is medeondertekend door Pater Mike Deeb, Generaal-Pro-
motor voor Vrede en Gerechtigheid..  
Toen wij in 2015, na een tip hiertoe van Pater Jan Laan, bij hem informeerden naar 
een vervangend project voor Guatemala bracht hij Dominicaanse  projecten in Irak 
en Fastiv onder onze aandacht. 
U kunt zich voorstellen dat wij met deze keus van de Magister ons gesterkt voelen in 
onze betrokkenheid bij Fastiv en de door hen geboden zorg aan met name ook de 
kinderen uit het oorlogsgebied in het oosten van de Oekraïne en uit de eigen regio. 
Inmiddels hebben wij € 1500 overgemaakt als bijdrage voor hun Sinterklaasviering 
en voor voedselpakketten rond de kerstdagen. Pater Michael dankt ons allen daar-
voor. Hij zal onze gemeenschap in zijn gebeden gedenken. 
Dit alles kunnen we doen dankzij de van u ontvangen bijdragen als vaste donateur of 
als eenmalige gift. 
 

Bezoek Poolse presidentvrouw Agatha Dudka-Kornhauser  
Op 12 oktober 2020 bracht de vrouw van de Poolse President 
een bezoek aan Huize Sint Martinus de Porres. Daarbij overhan-
digde zij aan Pater Michael een gouden schaaltje en deelde ze 
cadeaus uit aan de kinderen. 
 



 
 
Nieuw groot project in Fastiv 
Onlangs heeft men de beschikking gekregen over een gebouw met een vloeropper-
vlakte van 1300 vierkante meter. Dit gebouw heeft 20 jaar leeg gestaan en dat is te 
zien ook. Er zal dus grondig verbouwd moeten worden. Volgens de huidige plannen 
zal dit gebouw uiteindelijk meerdere sociale functies gaan vervullen: opvanghuis voor 
ouderen en mensen in nood, revalidatiecentrum en hospice. 
Inmiddels is men begonnen met het verwijderen van al het oude pleisterwerk. Ook 
worden voorbereidingen getroffen voor de dakrestauratie. 
Op YouTube is een filmpje te vinden dat u een indruk geeft van dit gebouw en de 
staat waarin het zich thans bevindt. Indrukwekkend is de manier waarop pater Mi-
chael dit gebouw “inzegent”. Hierbij de link naar het filmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=1WnUBixOzNo&fea-

ture=youtu.be&fbclid=IwAR36OMd9s83uCBQUcBUSn-uesRYDAZQC5KBctRWpVmUN-

DXLRWfbhIHKL8I 

U kunt zich voorstellen dat dit project gebaat zal zijn bij de wereldwijde donaties 
voortvloeiend uit de Dominicaanse Maand voor de Vrede. 
Ook kunnen wij wellicht (letterlijk) ons steentje bijdragen. Wij gaan daarover met hen 
in gesprek. 
 

Geen Adventsmarkt 
U zult ongetwijfeld begrijpen dat vanwege de coronamaatregelen er dit jaar helaas 
geen Adventsverkoop zal zijn. 
Daarom durven we U aan te moedigen uw eventuele extra bijdrage over te maken op 
rekening NL 11 INGB 0000 3910 23 t.n.v. Diaconie Dominicanenkerk o.v.v. Fastiv.  

 
 

 
 
 
Hartelijk dank namens Pater Michael en al zijn medewerk(st)ers! 

 
 
Werkgroep Vrede en Gerechtigheid 
Piet Neeft en Frans van der Heijdt 
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