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Als OFS ondersteunen wij dit jaar en volgend jaar 
de ACT op de Filippijnen. De letters ACT staan 

voor Apostles in Contemporary Times (apostelen 
in de tijd van vandaag). In het navolgende een 

stukje geschiedenis van de ACT. 
 

Het begin van de ACT ligt bij een project van het 
aartsbisdom Manila, het Action Leaven Program 

(vrij vertaald: het Gist-project). Dit is gebaseerd 
op de Evangelietekst waarin het koninkrijk van 

God wordt vergeleken met gist die door de bloem heen wordt verwerkt 
totdat alles gegist is (Matteüs 13,33 of Lucas 13, 20-21). Leden van ver-

schillende religieuze congregaties verdiepten zich, voor de eerste keer in 
hun bestaan als religieus, in de concrete leefsituatie van arme boeren, 

vissers en bewoners van de sloppenwijken. Hierdoor voelde deze groep 

van zusters ten volle de spanning tussen het leven in een klooster en de 
behoefte om in kerk en samenleving met en voor de armen te werken. 

Het ontstaan van de ACT kan daarom opgevat worden als een stap om in 
die behoefte te voorzien. Religieuzen trokken de kloosters uit en kozen 

voor het concrete werk tussen en voor de armen. 
 

Vanaf het ontstaan in 1972, met nadien een tijd van snelle veranderingen 
in kerk en wereld, heeft de ACT 12 jaren intensief naar haar plek gezocht. 

Nieuwe vormen van kerk-zijn werden uitgeprobeerd evenals nieuwe vor-
men van religieus zijn in solidariteit met de armen. Het betekende leven 

met onzekerheden, risico’s, zonder gebaande wegen, behalve met je eigen 
geloof in God die begaan is met de armen. Vanuit het perspectief van de 

armen probeerde de ACT steeds de tekens van de tijd te verstaan en ze te 
interpreteren in het licht van het Evangelie. 

 

Als christelijk geïnspireerde organisatie heeft de ACT nadrukkelijk de offi-
ciële erkenning gevraagd van de RK-kerk om als een seculier instituut 

binnen die kerk te kunnen opereren. Hiervoor werd een beroep gedaan op 
Julio X. Labayen, een karmeliet die bisschop is van de prelatuur van In-

fanta. Hij heeft de ACT vanaf het allereerste begin gesteund en geholpen. 
Dit heeft er toe geleid dat op Eerste Pinksterdag, 10 juni 1984, de ACT 

werd erkend als een godvruchtige instelling, wat een noodzakelijke stap is 
in het lange proces op weg naar erkenning als seculier instituut. 

 
De visie van de ACT luidt: ‘Wij, Apostelen van de hedendaagse tijd, ge-

roepen door God om het goede nieuws naar de armen te brengen en ui-
ting te geven van Gods Liefde in de context van de lokale en globale wer-

kelijkheid, hebben geloofsgemeenschappen voor ogen waarin gewerkt 
wordt aan oprechte zorg en liefdevolle onderlinge relaties teneinde te ko-

men tot een volwaardig bestaan van mensen en behoud van de schepping. 



 
 
De hieruit volgende missie bevat de volgende onderdelen: 

- het bevrijdende en menswordende voorbeeld van Jezus Christus 
centraal stellen. 

- Actief bouwen aan en uitdragen van de Kerk van de Armen door 
onszelf toe te vertrouwen aan de lokale kerk en deze dienstbaar te 

zijn met onze gaven en talenten ten aanzien van de gemarginali-
seerde groepen, in het bijzonder vrouwen en jeugd. 

- Het bevorderen en werken aan onderwijs en vorming van de men-
sen, zodat zij vanuit eigen overtuiging de weg op gaan van compas-

sie, gerechtigheid, vrijheid en vrede. 

- Uitkomen bij de armoede van Jezus door te kiezen voor de leefwijze 
van de armen, daarmee ook aanvaardend hun leed en angsten, hun 

vreugde en hoop, om zo de waardigheid van arm en gewoon zijn te 
ondergaan en te tonen en daarmee te werken aan hun bevrijding. 
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