Aandacht Erkenning
Waardering
en Respect
U kunt het werk van de aalmoezeniers bij de
Dienst R.K. Geestelijke Verzorging steunen via NKT.
U kunt ons ook financieel helpen om onze opdracht
waar te maken door donateur te worden van het
NKT.

Jaarlijks worden vele
duizenden Nederlandse
militairen, voor militaire
en humanitaire missies,
uitgezonden naar
verschillende oorlogsen crisisgebieden. Deze
verlaten hun eigen huis
en haard om mensen ver
weg een veilige omgeving
te bieden. Buiten hun
eigen beschermde
omgeving proberen zij
mensen een nieuw
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geven. Zij zijn zelfs
bereid, om namens ons
allemaal, hun leven op
het spel te zetten voor
vrede en gerechtigheid
in de wereld.

ERKENNING

mannen en vrouwen

Een meer specifieke doelstelling van het
NKT is inhoud te geven aan de inbedding
van deze zorg voor de (uitgezonden) militairen en hun thuisfront binnen de Katholieke
geloofsgemeenschap.

Het NKT wil door voorlichting en
informatie aan belangstellenden
en betrokkenen, met name aan
parochies, militairen en hun thuisfront het gevoel geven dat zij niet
geïsoleerd hun taak volbrengen,
maar dat zij zich gedragen mogen
weten door de gemeenschap.

Het NKT verleent financiële steun zodat:
• Extra medisch personeel kan worden
ingezet voor verzorging van veteranen
tijdens de jaarlijkse militaire bedevaart
naar Lourdes;
• Arubaanse militairen kunnen deelnemen
aan de militaire bedevaart naar Lourdes;
• Militairen een bezinningsreis kunnen
maken naar Auschwitz;

RESPECT

De aandacht is gericht op:
• Daadwerkelijke zorg om het geestelijk welzijn van de militair en zijn
familie binnen de Rooms-katholieke
kerk en binnen de parochie;
• Bewustwording van de Katholieke
geloofsgemeenschap van de medeverantwoordelijkheid die wij allemaal hebben voor taken die militairen, dichtbij en ver van huis, in onze
naam vervullen;
• Verwerven van de noodzakelijke
erkenning voor het werk dat zij,
als Nederlandse bijdrage aan vrede,
veiligheid en gerechtigheid in de
wereld, verrichten.

WAARDERING

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
is een maatschappelijke organisatie die de
legerbisschop en de aalmoezeniers, werkzaam bij de Dienst R.K. Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie, wil
steunen bij het vervullen van hun opdracht.
Deze opdracht houdt in dat aalmoezeniers
zich inzetten voor het geestelijk welzijn
van de mensen die als militair hun taak
verrichten in de krijgsmacht.

Het NKT maakt de volgende
activiteiten mogelijk:
• Aan iedere militair die op uitzending gaat worden speciale gedachten - en gebedenboekjes meegegeven. Deze boekjes zijn samengesteld
door de aalmoezeniers van alle
krijgsmachtdelen;
• Iedere militair die op uitzending
gaat krijgt een Christoffelsleutelhanger, symbool voor “het zich
gedragen weten”;

Het NKT organiseert ieder jaar:
• Een herdenkingsdienst voor de overleden
medewerk(st)ers van het Ministerie van
Defensie (burger en militair). Deze dienst
wordt gehouden op de eerste zaterdag
na Allerzielen. Honderden nabestaanden
komen tijdens deze Requiemviering bij
elkaar om hun overleden dierbaren te
gedenken.

