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Bij wijze van voorwoord … 

 De corona-crisis gaat natuurlijk ook niet aan het missionaire werk voorbij. Er staat voorlopig 

nog geen nieuwe bijeenkomst van het Missionair Overleg Parkstad gepland en onduidelijk is, met de 

opkomende tweede golf in grote delen van Nederland en binnenkort misschien ook in Zuid-Limburg, 

wanneer weer een bijeenkomst zou kunnen plaats vinden. Daarom lijkt het de coördinatoren van het 

Overleg raadzaam om te zoeken naar andere manieren om met elkaar in contact te kunnen blijven. 

Deze Nieuwsbrief is hopelijk zo’n manier.  

 We sturen dit eerste nummer niet alleen toe aan de ons bekende MOV-adressen en de 

vertegenwoordigers van de MOV-groepen, die we in normale tijden in een bijeenkomst zouden 

ontmoeten, maar ook aan de pastores van de beide dekenaten van Parkstad Limburg. We denken dat 

de Nieuwsbrief ook voor hen informatie bevat, waarmee ze hun voordeel kunnen doen.  

 In kerkelijke kringen wordt inmiddels hard nagedacht over hoe met de corona-situatie om te 

gaan. Er verschijnen artikelen (bij voorbeeld van Tomáš Halík, De coronacrisis is hét moment voor de 

kerk om te veranderen, Trouw 8 april 2020) en boeken (onder andere Kerk in tijden van corona). En 

ook Vastenactie besteedt tijdens de Startdagen aandacht hoe MOV-groepen online actie kunnen 

voeren en aan fondsenwerving kunnen doen. 

 Intussen lijkt er een ware wedloop aan de gang om als eerste een vaccin tegen corona te 

kunnen aanbieden. Natuurlijk, niets tegen een vaccin. Maar als er nu al gesteggel is over wie al of 

niet voorrang mag hebben bij de coronatests, wat zal er dan gebeuren wanneer er een vaccin 

beschikbaar is? Krijgen zij die dat vaccin het meest nodig hebben en het kwetsbaarst zijn, het als 



Missionair Overleg Parkstad  Nieuwsbrief 2020 nr. 1  Pagina 2 van 8 

eerste of diegenen die het het best kunnen betalen? En dat niet alleen in de Nederlandse setting, 

maar wereldwijd.  

 Het uitdagende en wellicht positieve van corona is dat het ons, individueel en als 

samenleving, als mensheid in zijn geheel, confronteert met onze kwetsbaarheid. Het leven is 

kwetsbaar en daarin kostbaar. Wie zijn of haar eigen kwetsbaarheid leert te aanvaarden, heeft 

daarmee ook de sleutel in handen voor werkelijke solidariteit met andere kwetsbare mensen en met 

alle, andere breekbare schepselen. Wie het ideaal van de maakbaarheid afzweert, zoekt het geluk 

niet meer in consumeren en staat open voor echte verandering, die altijd gericht is op het goede 

leven, op de eerste plaats voor andere mensen, binnen de mogelijkheden die de aarde ons te bieden 

heeft. Dat is zoeken naar het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan zal al het andere ons erbij 

gegeven worden. 

Uit het Overleg 

o Op zaterdag 20 juni 2020 was het Missionair Overleg, samen met de Sint-Jozephparochie 

Heerlerbaan, betrokken bij de organisatie van de 12de pelgrimage naar pater Karel in 

Munstergeleen. Pelgrims konden per fiets vanaf Heerlerbaan of te voet vanaf Puth 

vertrekken om bij het pelgrimsoord van pater Karel om 11.00 uur een mis bij te wonen.  

o Bij de St. Josephkerk in Heerlerbaan begon op zaterdag 15 augustus de Kroedwusj-wandeling 

om 11.00 uur met meer dan 50 deelnemers, georganiseerd door de parochie in 

samenwerking met IVN Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad. De wandeling, een oude 

religieuze traditie, is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Onder leiding van 

natuurkenners van IVN werden twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onheil 

werende kruiden geplukt. Bij de Boskapel in Imstenrade, bij het beeld van Maria, werd de 

Kroedwusj gezegend. De Kroedwusj  kan in huis of op zolder worden opgehangen om onheil 

af te wenden. Na afloop was er een gezellig samenzijn, op veilige afstand, met koffie en thee, 

krentenbroodje en wafel. Het was een zeer geslaagde Kroedwusj-wandeling.  

o Samen met het Vredesplatform Heerlen hield het Missionair Overleg op vredeszondag 27 

september 2020 de Vredeswandeling Walk of Peace langs een aantal ‘Stolpersteine’ in het 

centrum van Heerlen. Tijdens de wandeling onder leiding van Martin van der Weerden werd 

stil gestaan bij verhalen over het verleden rond oorlog en vrede, die aanleiding zijn om stil te 

staan bij onderdrukking en vrijheid in het heden en in de toekomst.  

o Het Missionair Overleg Parkstad heeft een eigen website, waar onder meer activiteiten 

worden aangekondigd, zie www.missionairoverleg-parkstad.nl. Wie iets wilt plaatsen, kan 

een e-mail met tekst sturen naar Guus Prevoo. 

o Nog even het volgende. De armste 50% van alle mensen op deze wereld stoot 7% van alle 

broeikasgassen uit. De rijkste 10% is goed voor 49%. En binnen die groep de allerrijkste 1% 

voor 7% van alle uitstoot wereldwijd. Vraagje: tot welke groep behoor jij? Als indicatie: met 

een netto inkomen van € 3.500 per maand behoor je tot de rijkste 1%. De meesten van ons 

halen dat waarschijnlijk niet, maar met een netto-inkomen vanaf € 2.000 per maand behoor 

je nog altijd tot de rijkste 4% van deze wereld. 

  

http://www.missionairoverleg-parkstad.nl/
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Nieuwe encycliek Fratelli tutti 
 

Op zaterdag 3 oktober 2020, de vooravond van 

het patroonsfeest van Sint Franciscus, tekent paus 

Franciscus in Assisi een nieuwe sociale encycliek, 

Fratelli tutti (waarbij na die ‘fratelli’ ook ‘e sorelle’ 

bedacht moet worden). In het Nederlands dus zoiets 

als ‘broeders en zusters, allen tezamen’. Verwacht wordt dat de paus in deze encycliek zijn visie zal 

geven hoe de toekomst gestalte kan krijgen en hoe alle mensen van goede wil daarin mede 

verantwoordelijkheid kunnen nemen. De thema’s van de katholieke sociale leer zullen zeer zeker 

benadrukt worden, mede in het licht van de corona-pandemie. Hoe kunnen menselijke broeder- en 

zusterschap, de (gelijk)waardigheid van alle mensen, de voorkeursoptie voor de armen, de universele 

bestemming van alle goederen en onderlinge solidariteit in deze tijd gestalte krijgen? En niet te 

vergeten de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis, en het nastreven van vrede.  

We zullen in de komende tijd zeker nog aandacht aan deze nieuwe rondzendbrief van de 

paus gaan besteden, misschien wel in de vorm van een studiedag, wanneer de situatie dat weer 

toelaat. 

 

Zondag 4 oktober 2020: laatste dag van de Scheppingsperiode 2020. 
 

 De feestdag van Sint Franciscus is ook de laatste dag van de Scheppingsperiode, de jaarlijkse 

periode in het kerkelijk jaar waarin we op initiatief van paus Franciscus stil staan bij onze aarde en bij 

duurzaamheid.  

Diegenen die de Scheppingsperiode 2020 op een goede manier willen afsluiten kunnen voor 

informatie en liturgiesuggesties terecht bij het Aanbod voor liturgie, bezinning, gesprek en actie op 

de website van de Laudato Si’ Werkgroep Nederland: https://laudato-

si.nl/pdf/Ecokerk_Red_hun_toekomst_Aanbod_voor_liturgie-bezinning-gesprek_-

_Scheppingsperiode_2020.pdf.  

 

Oktober Wereldmissiemaand: Gelukkig de vredestichters 

Oktober is traditioneel de Wereldmissiemaand, in 

Nederland gecoördineerd door Missio, de pauselijke 

missiewerken. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ 

(Matteüs 5,9) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote 

problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie wil Missio stemmen van hoop laten 

horen. 

De twee hoogtepunten van de Wereldmissiemaand zijn de Wereldmissiedag van de kinderen (in het 

weekend van 3 en 4 oktober) en Missie-zondag 18 oktober 2020.  

Missio Nederland ondersteunt twee projecten in West-Afrika, een regio waar de vrede onder druk 

staat en die ernstig getroffen wordt door de corona-pandemie. 

https://laudato-si.nl/pdf/Ecokerk_Red_hun_toekomst_Aanbod_voor_liturgie-bezinning-gesprek_-_Scheppingsperiode_2020.pdf
https://laudato-si.nl/pdf/Ecokerk_Red_hun_toekomst_Aanbod_voor_liturgie-bezinning-gesprek_-_Scheppingsperiode_2020.pdf
https://laudato-si.nl/pdf/Ecokerk_Red_hun_toekomst_Aanbod_voor_liturgie-bezinning-gesprek_-_Scheppingsperiode_2020.pdf
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o Hulp voor vrouwen in Maradi, Niger. Zuster Marie Catherine 

Kingbo heeft zich met haar kleine gemeenschap van zusters gewijd 

aan het ondersteunen van vrouwen en meisjes in de dorpen van de 

Sahel. 

o Een thuis voor vluchtelingen in Yola, Nigeria. Bisschop Stephen 

Mamza uit Yola in het noorden van Nigeria zet zich in voor de 

slachtoffers van de islamitische terreurbeweging Boko Haram. 

Materialen voor de Wereldmissiemaand zoals een informatiefolder, projecteninformatie, de 

kinderkrant, liturgiesuggesties en parochieblad-artikelen zijn te in te zien en te bestellen via 

https://missio.nl/wereldmissiemaand-2020-gelukkig-de-vredestichters/#materialen.  

De collecte-opbrengsten en giften voor Missio kunnen gestort worden op rekeningnummer NL65 

INGB 0000 0015 66 ten name van Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. 

Adventsactie 2020: ‘Delen smaakt naar meer’ 

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. 

En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: 

de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige 

opleiding.  

De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar 

greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. 

Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor 

met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn.  

Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen 

aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks 

voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de 

adventsperiode. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor 

zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen 

verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. 

De Adventsactie 2020 kent een viertal projecten. Bijdragen en giften voor deze projecten zijn 

welkom op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 

 

In Parkstad bevelen we van 

harte het Adventsactieproject in Congo 

aan. Daarmee willen we ook de op 

paaszaterdag overleden en uit 

Heerlerbaan afkomstige oud-missionaris 

René Graat herdenken. René werkte 

jarenlang als missionaris in Congo. 

 

Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo. CAJED is een lokale ngo in de regio Goma en werkt al 

jarenlang met kwetsbare kinderen en jongeren. De organisatie wil de levensomstandigheden 

verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 

ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en 

Mweso in het Masisi-gebied. Daartoe is het noodzakelijk de 

voedselzekerheid te verbeteren. Gebrek aan voedsel maakt namelijk dat kinderen weglopen van 

https://missio.nl/wereldmissiemaand-2020-gelukkig-de-vredestichters/#materialen
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huis, verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij 

gewapende groepen. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en het leven van 

kinderen en jongeren. 

 

De drie andere projecten van de Adventsactie 2020 zijn de volgende. 

o Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua. Het doel van 

het project is om gezinnen in te leren hun moestuinen op 

een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze 

leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land 

gezonde manier kunnen bewerken en hoe ze hun grond 

dus ook op de langere termijn vruchtbaar houden. Op die 

manier kan de cirkel van armoede en ondervoeding doorbroken worden. 

o Landbouwbedrijfjes op de Westbank. Het doel van het project is om 

in zeven dorpen in Marj Ebin Amer in Jenin de voedselzekerheid te 

verbeteren. Dit door (het opzetten van) veertien kleine 

landbouwbedrijfjes te ondersteunen. Deze bedrijfjes zorgen voor 

inkomen, werk en goede voeding. Het project komt ten goede aan 84 

mannen, vrouwen en kinderen uit veertien boerengezinnen. Bij de 

selectie is gekeken naar de betrokkenheid van vrouwen, jongeren en 

diegenen die het meest last hebben van de scheidingsmuur tussen Israël en de Westbank, 

omdat zij het meest kwetsbaar zijn. 

o Voedselzekerheid vermindert schooluitval. CICOD is een landelijke ngo in Malawi die arme 

en kwetsbare gemeenschappen ondersteunt bij het verbeteren van hun levensonderhoud, 

opleiding, sanitatie en milieubeheer. Dit project richt zich op 160 huishoudens van 

alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen en 464 schoolkinderen (evenveel meisjes 

als jongens) die vaak verzuimen van school als gevolg van voedselonzekerheid. Het doel van 

het project is om de voedselonzekerheid van deze gezinnen te verminderen en schooluitval 

van de kinderen te voorkomen. 

 

Via de webshop van de Adventsactie (www.vastenactie.nl/materialen-bestellen) kunnen niet 

alleen posters, folders collectezakjes en spaardoosjes besteld worden, maar ook foto’s, logo’s, 

projectbeschrijvingen, een tekst over het thema 'Delen smaakt naar meer' voor het parochieblad en 

Bouwstenen voor vieringen worden gedownload. Bij vragen kan contact opgenomen worden met de 

regiocoördinator van Vastenactie/Adventsactie Petra Janssen, petra.janssen@vastenactie.nl, 06-

86816245.  

 

Vastenactie-startdag in Limburg op zaterdag 28 november 2020 

De Vastenactiecampagne van 2020 met als 

thema ‘Werken aan je toekomst’ is, door de 

omstandigheden, verlengd naar 2021.  

In verband met de coronamaatregelen vindt de startdag Vastenactie 2021 plaats in een 

ruime zaal en zal er een plenair programma zijn. De (vervolg)projecten worden voorgesteld en 

aanwezigen gaan zich verdiepen in manieren van online campagne voeren. Men kan genieten van 

een voorstelling van verhalenverteller Pauline Seebregts over Maria Magdalena, een verhaal van 

liefde. Na de lunch hoort men van dr. Sara van Kinsbergen, docent aan de Radboud-universiteit, 

http://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen
mailto:petra.janssen@vastenactie.nl
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meer over de gevolgen van de coronacrisis voor kleinschalige, particuliere ontwikkelingsprojecten 

zoals die van Vastenactie.  

De startdag voor het bisdom Roermond wordt gehouden op zaterdag 28 november 2020 in 

de Beatrixzaal, Bergerweg 23 te 6085 AS Horn. Aanmelden bij het Missiebureau van het bisdom: via 

info@missiebureau.nl of telefonisch 0475-386880, graag vóór 9 november 2020. 

Laudato Si’-jaar 2020-2021 

Het door de dicasterie voor de bevordering van integrale ontwikkeling afgekondigde 

Bijzonder Laudato Si'-jaar blijft tot en met 21 mei 2021 voortduren. Op die laatste dag 

vindt er een conferentie plaats met uitreiking van Laudato Si' Awards en de lancering 

van een actieplatform om een duurzame beweging vanuit de basis van de kerk te 

stimuleren: van gezinnen en scholen tot religieuze instituten en bisdommen. Bekijk 

het hele programma van het Laudato Si'-jaar (pdf, Engels) op 

kerknet.be/sites/default/files/LAUDATO%20SI%27%20Special%20Anniversary%20Year%20Plans.pdf.  

 

Ecologische document Op weg naar de zorg voor het gemeenschappelijke huis 
 

In Rome is in juni het nieuwe, ecologische document Op weg naar 

de zorg voor het gemeenschappelijke huis voorgesteld, naar aanleiding van 

de vijfde verjaardag van de groene encycliek Laudato Si' (2015). Het 

document is de vrucht van de Tavolo interdicasteriale della Santa Sede 

sull’ecologia integrale (Interministeriële Rondetafel van de Heilige Stoel 

over Integrale Ecologie), een overlegplatform dat in 2015 werd opgericht 

om de beste wegen om de integrale ecologie te bevorderen, te 

implementeren en te evalueren.  

Centrale idee in het nieuwe document is dat het behoud van de 

schepping en de bescherming van het menselijke leven voor christenen 

nooit een secundaire opdracht mag zijn, maar een dure plicht. Het 

herhaalt nogmaals de nood aan een grondige mentaliteitsverandering en 

pleit voor een ecologisch burgerschap. 

Vooral bij de jongeren, zo wordt er met het oog op de toekomst vastgesteld, moet een 

ecologische bekering bewerkstelligd worden. Vooral in gezinnen, maar ook via het onderwijs, 

moeten zij leren écht zorg te dragen voor het leven en de schepping. Dat moet helpen beseffen dat 

de ecologische en sociale problemen van de wereld erg nauw met elkaar verbonden zijn. Er wordt 

vooral gepleit voor de ontwikkeling van een nieuw relatiemodel, dat verder gaat dan individualisme 

en gebaseerd is op solidariteit, verantwoordelijkheid en zorg. 

Daarnaast biedt het nieuwe document enkele belangrijke oecumenische en interreligieuze 

aanknopingspunten. Zo staat onder meer te lezen dat religies vanuit hun eeuwenlange wijsheid 

kunnen bijdragen om een hedendaagse, contemplatieve en een nuchtere levensstijl te promoten, die 

het verval van de planeet helpt stoppen. 

Aartsbisschop Fernando Vérguez Alzaga, de secretaris-generaal van het gouvernement van 

Vaticaanstad, herinnerde op de persvoorstelling van het document eraan dat het Vaticaan ernaar 

streeft om zelf een model qua milieubescherming te zijn. Hij verwees onder meer naar de nieuwe 

generatie led-verlichting in de Sixtijnse Kapel, het gebruik van zonnepanelen en de biologische 

landbouw in de Vaticaanse tuinen. Zo probeert de kleinste staat ter wereld een integrale ecologie in 

de praktijk te brengen. Ecologisch burgerschap moet gestalte krijgen in kleine alledaagse gebaren, 

die gericht zijn op een verandering van levensstijlen. 

mailto:info@missiebureau.nl
http://www.kerknet.be/sites/default/files/LAUDATO%20SI%27%20Special%20Anniversary%20Year%20Plans.pdf
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Vaticaanstad en de Heilige Stoel streven ook naar een mentaliteitsverandering bij de eigen 

personeelsleden, vanuit een ecologische spiritualiteit. Dat vertaalt zich concreet in het recycleren van 

afval, respect voor het milieu, een zuinige omgang met water en energie- en milieuvriendelijk 

transport en landbouw. Sinds 2014 is het autoverkeer binnen Vaticaanstad tot een minimum 

beperkt. Er zijn tien apparaten geïnstalleerd voor twintig oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 

Er zijn grote inspanningen geleverd om het warmteverlies te beperken en in 2019 werd de 

afvalinzameling gereorganiseerd, met het oog op een betere sortering.  

 

Een Nederlandstalige versie ben ik helaas nog niet op het spoor gekomen. Maar er is wel een 

Engelstalige versie van dit uitgebreide document (227 pagina’s) naar aanleiding van de vijfde 

verjaardag van de Laudato Si': 

http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/2020-09-

laudatosi5years-cammino-per-la-cura-della-casacomune-/en-VOL-

SDS%20ECOLOGIA%20INTEGRALE%20LINGUA%20INGLESE%20(ottimizzato).pdf.  

 

De Drie Ringen 
 

Op dinsdagavond 13 oktober 2020, aanvang 19.30 uur, is 

pastor Huub Schumacher te gast in de Brug/Kerk aan het 

Tempsplein, Tempsplein 14 te Heerlen met een inleiding 

die als titel heeft: ER HANGEN GEVAARLIJKE 

IDEOLOGIEËN IN DE LUCHT. De deelnamebijdrage is € 10. 

Opgeven vóór 3 oktober 2020. U kunt zich voor deze en 

andere activiteiten van De Drie Ringen aanmelden via de website www.dedrieringen.org.  

 

Detlef Rohling, docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc, geeft woensdagmiddag 

25 november 2020, aanvang 14:00, in de parochiezaal van de H. Hart van Jezus-kerk, 

Hoogstraat 137a te Nieuwenhagen, een inleiding met de titel FILOSOFISCHE 

BROKSTUKKEN BIJ EEN PANDEMIE. Deelnemen kan tegen een vrije gave, opgeven vóór 

15 november 2020. 

 

 

De kinderen van Lesbos, oproep van pastoor Ton Huitink 
 

Pastoor Ton Huitink uit Zwolle roept zijn parochianen op in actie te komen vanwege de kinderen van 

Lesbos. Een petitie, ondertekend door vele kerkelijke werkers, pastores, pastoraal werkenden en 

dominees, gericht aan het adres van CDA en CU, heeft weinig succes gehad. Pastoor Huitink richt zich 

tot zijn parochianen met de volgende woorden en het volgende verzoek. Het lijkt een goede zaak om 

niet alleen zelf in actie te komen, maar ook om een dergelijk verzoek te richten aan onze achterban. 

 

‘In de vorige pastorale brief heb ik aandacht gevraagd voor de vluchtelingenkinderen op Lesbos. Aan 

de leden van het CDA en de ChristenUnie is een petitie gestuurd, welke is ondertekend door bijna 

900 predikanten, pastores en andere werkers in de kerk. Inmiddels heeft er een gesprek 

plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van deze twee partijen, mevrouw Van Toorenburg (CDA) 

en de heer Voordewind (CU), en de initiatiefnemers van de petitie. De Kamerleden hebben 

aangegeven vertrouwen te hebben in de regeringsplannen. Enige tijd na het gesprek vond de brand 

http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/2020-09-laudatosi5years-cammino-per-la-cura-della-casacomune-/en-VOL-SDS%20ECOLOGIA%20INTEGRALE%20LINGUA%20INGLESE%20(ottimizzato).pdf
http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/2020-09-laudatosi5years-cammino-per-la-cura-della-casacomune-/en-VOL-SDS%20ECOLOGIA%20INTEGRALE%20LINGUA%20INGLESE%20(ottimizzato).pdf
http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/2020-09-laudatosi5years-cammino-per-la-cura-della-casacomune-/en-VOL-SDS%20ECOLOGIA%20INTEGRALE%20LINGUA%20INGLESE%20(ottimizzato).pdf
http://www.dedrieringen.org/
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op kamp Moria plaats en heeft de regering aangegeven dat 100 vluchtelingen naar Nederland mogen 

komen. 

Mijn conclusie is dat er vanuit de Nederlandse politiek vooral wordt ingezet op beperkte maatregelen 

in Griekenland, terwijl de opvang in ons land zeer beperkt is. Het is een pijnlijke conclusie, realiseer ik 

me. Is dit nu alles wat we kunnen doen? Daarom roep ik u op om, met mij, de regeringspartijen te 

vragen meer te doen. Wilt u hen een bericht, tekening of gedicht sturen? 

 

Een voorbeeldtekst voor een bericht is:  

Met verdriet heb ik kennisgenomen van de regeringsplannen voor de opvang van de vluchtelingen 

van Lesbos. Diverse instanties geven aan dat het niet reëel is om via 48 Griekse opvangplekken in 3 

jaar tijd 500 kinderen te helpen. Het plan om na de brand 100 vluchtelingen in Nederland op te 

vangen doet geen recht aan de acute nood van 13.000 vluchtelingen. Ik vraag u om recht en 

barmhartigheid voor vluchtelingen en om meer te doen voor deze mensen. Ik bid voor hen, en voor u.’ 

 

Pastoor Huitink voegt er de contactadressen van de regeringspartijen aan toe: 

o CDA Tweede Kamerfractie, Postbus 30805, 2500 GV  Den Haag 

m.vtoorenburg@tweedekamer.nl (Madeleine van Toorenburg)  

o Landelijk Bureau D’66, Lange Houtstraat 11, 2511 CV  Den Haag,  

m.groothuizen@tweedekamer.nl  (Maarten Groothuizen)  

o VVD Algemeen secretariaat, Mauritskade 21, 2500 GV  Den Haag, 

laura.huisman@tweedekamer.nl (Laura Huisman, persvoorlichter Klaas Dijkhoff)  

o Tweede Kamerfractie ChristenUnie, Postbus 20018, 2500 EA  Den Haag,  

j.voordewind@tweedekamer.nl  (Joël Voordewind).  

 

 

 

Colofon 
De Nieuwsbrief is een tweemaandelijkse digitale uitgave van het Missionair Overleg Parkstad, een 
overlegplatform van de missionaire werkgroepen die in de parochies van de dekenaten Heerlen en 
Kerkrade werkzaam zijn. 
 
De Nieuwsbrief wordt gratis verspreid. Wie een exemplaar wilt ontvangen, kan een e-mailtje 
sturen naar het redactieadres.  
 
Redactie: Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl, 06-27553005). Kopij voor het volgende nummer 
(december 2020-januari 2021) dient ten laatste woensdag 25 november 2020 ingeleverd te 
worden. 
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