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Profeten zijn
We hebben een bizar jaar 2020 achter ons gelaten. En we hopen en hoopten wellicht dat het
in 2021 allemaal anders zou zijn, anders zal worden. Maar de eerste voortekenen op dit moment zijn
niet erg positief. We zitten momenteel nog volop in de 2e coronagolf en men spreekt al over een 3e
golf in maart-april.
‘Ik zal een profeet doen opstaan’, lezen we in de 1ste lezing van zondag 31 januari 2021 (Deut.
18, 15-20). Dat is ook een oproep aan ons. Laten wij profeten zijn die de positieve kant van het leven
blijven benadrukken en verkondigen. Laten wij profeten zijn van de hoop in deze tijd van corona die
tegen de verdrukking in blijven spreken van vertrouwen dat ook deze crisis voorbij gaat en dat we
alleen samen hieruit kunnen komen. Laten wij profeten zijn die blijven roepen dat solidariteit met
elkaar, niet alleen met mensen in onze eigen omgeving, maar ook met mensen verder weg, nodig
blijft. Dat deze solidariteit inhoudt dat we streven naar een eerlijke verdeling van beschikbare
vaccins. Niet alleen mensen het rijke westen hebben recht op vaccins, maar ook zij die leven in
armoede en die voor de bekostiging daarvan aangewezen zijn op de bereidheid in Europa deze
vaccins met hen te delen.

Uit het overleg
o

Het is nog steeds niet mogelijk om met een groep samen te komen. Dus ook een volgende
bijeenkomst van het Missionair Overleg Parkstad laat op zich wachten. Zit je met vragen of
heb je suggesties voor andere MOV-groepen, neem dan contact op met Ans Houben
(ajhouben@hetnet.nl, 06-12261241) of Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl, 06-27553005).
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o

Neem ook af en toe een kijkje op onze webpagina www.missionairoverleg-parkstad.nl, met
de laatste nieuwtjes en ook mededelingen of geplande bijeenkomsten al of niet doorgaan en
op welke wijze.

o

Het Missionair Overleg Parkstad neemt deel aan Heerlen Mondiaal,
een samenwerkingsverband van een aantal groepen op het gebied
van mondiale solidariteit en inzet voor vrede en mensenrechten.
Heerlen Mondiaal geeft maandelijks de Inkijk uit, een digitaal
nieuwsblad met informatie over geplande activiteiten van de diverse
groepen. Wil je ook een digitaal abonnement op De Inkijk, stuur dan
een e-mail naar rochette.frank@gmail.com.

o

Er is 15 januari 2021 een nieuwe editie uitgekomen van de digitale Nieuwsbrief Missionaire
Agenda, uitgegeven door de KNR. Wie de digitale Nieuwsbrief wil ontvangen, kan mailen
naar communicatie@knr.nl. Ook kan men daar een abonnement aanvragen voor de gedrukte
versie van de Missionaire Agenda, die vier maal per jaar verschijnt.

Vastenactie 2021

Op Aswoensdag 17 februari 2021 start de 61ste Vastenactie, die duurt tot paaszaterdag 3 april
2021. ‘De zorgen voor eigen huis mogen ons niet afhouden van daadwerkelijk meeleven met de veel
grotere noden van anderen’, schreven de bisschoppen van Nederland in hun Vastenbrief. Nee, niet in
die van vorig of dit jaar, maar in die van 1961, bij de start van de 1ste Vastenactie, toen nog onder de
naam Misereor, naar voorbeeld van de Duitse zusterorganisatie1. Nederland was nog steeds in
opbouw na de verwoestende Tweede Wereldoorlog. Veel Nederlanders kampten nog met gebrek.
Toch vonden de bisschoppen, kardinaal Alfrink en bisschop Beckers voorop, dat we oog moesten
hebben voor de nood van mensen elders.
Die oproep uit 1961 geldt nog steeds. De zorgen in Nederland vanwege de nog steeds
voortwoekerende Covid-19-pandemie zijn groot, maar dat mag ons niet verhinderen de, misschien
nog wel grotere, zorgen te zien van mensen elders. Terwijl het rijke westen bezig is met
grootscheepse vaccinatiecampagnes, staat de rest van de wereld geheel of gedeeltelijk stil. En dat
heeft desastreuze gevolgen, met name voor de meest kwetsbare gemeenschappen. Terwijl rijke
landen grote hoeveelheden vaccins opkopen, zijn in Guinee, in West-Afrika, slechts 25 doses van het

1

In 1961 en 1962 is de vastenactie-campagne gevoerd onder de naam Misereor, de naam die de Keulse
kardinaal Frings had gegeven aan zijn initiatief voor een vastenactie-campagne in Duitsland in 1960. Kardinaal
Alfrink, die zijn Duitse collega vaker ontmoette tijdens hun gezamenlijke reizen naar Rome ter voorbereiding op
het Tweede Vaticaanse Concilie, naam het idee en in eerste instantie ook de naam over. Pas vanaf 1963 kwam
de naam Vastenactie op. Conform de tijdsgeest werd de merknaam Vastenactie vanaf 1968 met een k
geschreven, Vastenaktie dus, om in 2016 weer te veranderen in de oorspronkelijke naam met een c.
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COVID-19-vaccin toegediend. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van een ‘catastrofaal
moreel falen’. Bovendien is vaccinatie voor heel velen voorlopig onbereikbaar en daarmee is er
weinig zicht op oplossingen. Lees meer op: www.vastenactie.nl/projecten/coronavirus-en-lockdown-veroorzaakt-onzichtbare-ramp.
Voortzetting campagne
De uitbrekende Covid-19-pandemie heeft vorig jaar de Vastenactie-campagne danig
verstoord. Er was voor Vastenactie en voor de parochiële Vastenactie-groepen te weinig tijd om in te
spelen op de situatie en alternatieven te zoeken. Vandaar dat besloten is om de campagne die voor
2020 bedoeld was, voort te zetten in 2021. Het campagnethema, Werken aan je toekomst, en de drie
centrale campagne projecten blijven dezelfde. Wel zijn de Bouwstenen voor vieringen aangepast aan
het B-jaar. Deze Bouwstenen zijn via de webshop te bestellen en daarna te downloaden
(www.vastenactie.nl/materialen-bestellen).
Thema: Werken aan je toekomst
Miljoenen mensen die werken, leven ondanks hun
baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering
in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk
inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en
maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is
vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met
perspectief.
Drie centrale projecten
Vastenactie kent in 2021 drie centrale projecten, te
weten:
1. Een beter inkomen met vakopleiding en training in
Zambia
(www.vastenactie.nl/projecten/campagneprojecteen-beter-inkomen-met-vakopleiding-en-training-inzambia)
2. School voor kwetsbare groepen in Bangladesh
(www.vastenactie.nl/projecten/campagneproject-school-voor-kwetsbare-groepen-inbangladesh)
3. Opleiding voor mensen met een handicap in Sierra Leone
(www.vastenactie.nl/projecten/campagneproject-opleiding-voor-mensen-met-eenhandicap-in-sierra-leone)
Alle projecten kunnen financieel gemakkelijk gesteund worden door het gebruik van zgn.
Doneerknoppen, zowel aan het begin als op het einde van iedere projectpagina.
Campagne voeren in coronatijd
Een heleboel campagneactiviteiten, die onder normale omstandigheden in vele parochies
worden uitgevoerd, kunnen nu niet plaats vinden. Vastenactie heeft een webpagina gemaakt met
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ideeën voor campagne voeren in coronatijd, zie www.vastenactie.nl/vastenactiecampagne-incoronatijd. Laat niet na om het filmpje op deze deelsite te bekijken. In precies 8 minuten en 44
seconden laten regiocoördinator Petra Janssen en campagneleider Johan Compier een schat van
mogelijkheden zien om Vastenactie onder de aandacht te brengen en gelden in te zamelen.
Mocht jij nog een goed idee hebben, laat het niet na dat aan Vastenactie te melden,
info@vastenactie.nl. En je kunt ook altijd contact opnemen met regiocoördinator Petra Janssen voor
advies, petra.janssen@vastenactie.nl.
Nieuwe hongerdoek
U geeft mijn voeten de ruimte is de titel van de nieuwe
hongerdoek 2021-2022. Met als ondertitel De kracht van
verandering. ‘U geeft mijn voeten de ruimte’ – dit vers 9
uit psalm 31 is de titel van de hongerdoek en hieruit
spreekt het vertrouwen dat in geloof alles mogelijk is. Het
beeld van de voeten verwijst naar vertrek, beweging en
verandering en het beeld van de ruimte geeft ons adem als
onze voeten zwak worden. De psalm is 2500 jaar geleden
ontstaan, waarschijnlijk tijdens de Babylonische
ballingschap. In deze psalm zijn ervaringen van ziekte, eenzaamheid, onderdrukking en vertwijfeling
verwerkt, in die context dient dit vers 9 ook gelezen te worden. Ondanks alles wat in een leven kan
gebeuren, altijd hebben de mensen hun toevlucht bij God gezocht én gevonden. Vanuit de
beslotenheid van de angst keken ze uit naar de openheid van de ruimte en deden ze kracht op voor
een nieuw begin. Zoals ook de getroffenen van de coronacrisis in Chili en wereldwijd hun leven
opnieuw opbouwen. Daarom is als ondertitel gekozen: ‘de kracht van verandering’.
Via de webshop van Vastenactie (www.vastenactie.nl/materialen-bestellen) zijn grote en
kleine exemplaren van deze hongerdoek te bestellen (resp. €100 en €20) alsmede ook afbeeldingen
op A4 (gratis). Tevens is digitaal een folder met korte beschrijving en uitleg en een meer uitgebreide
Informatiebrochure beschikbaar.
Pelgrimstocht
De Vastenactie-pelgrimstocht, die gehouden zou worden
rondom Drachten, is opnieuw afgeblazen. Maar er zijn wel twee
alternatieven beschikbaar. De zeven meest inspirerende tochten van
de voorbije 10 jaar Vastenaktie-pelgrimstochten zijn opgenomen in
een digitale brochure, die via de webshop te bestellen en te
downloaden is (www.vastenactie.nl/materialen-bestellen).
Mensen kunnen die wandeltochten individueel of in de
gezinsbubbel lopen en zich mogelijk laten sponsoren voor Vastenactie.
Eén van de tochten start en eindigt in Simpelveld.
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En ook is er een 9.200 km lange wandeltocht uitgezet van Sierra Leone naar Zambia, dwars
door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso. Maar schrik niet: het is een digitale
wandeltocht. Deelnemers kunnen gelukkig ‘gewoon’ thuis hun wandelingen maken, of hun fietstocht
of hardloopronde. Zij kunnen zich aanmelden via de speciale actiewebsite Wandel voor de ander
(www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander) en bijhouden hoeveel kilometer ze hebben afgelegd.

De kilometers worden toegevoegd aan de reis en zo leggen alle deelnemers samen de
duizenden kilometers in ruim zes weken af. Men ontvangt tussentijds regelmatig updates over de
landen en plaatsen waar doorheen gelopen wordt en over de ervaringen van mede-wandelaars.
Met deze wandelreis door Afrika wil Vastenactie ook fondsen werven voor haar projecten.
Daarom wordt bij aanmelding een bijdrage van minimaal € 25 gevraagd.
Pelgrimswandeling in Heerlen
Uiteraard voor zover de omstandigheden het toelaten, staat er een pelgrimswandeling
Vastenactie gepland op zaterdag 20 maart 2021 vanaf de Sint-Jozephkerk in Heerlerbaan-Heerlen.
De wandeling start om 11.00 uur en er wordt ongeveer 5 km gewandeld met enkele tussenstops
voor meditatie en bezinning. Kijk even op www.missionairoverleg-parkstad.nl voor het laatste
nieuws en of de pelgrimswandeling doorgang zal vinden.

Fratelli Tutti
Er komt heel wat los rond de laatste encycliek van paus
Franciscus, Fratelli Tutti. Een webinar van de KNR en Vastenactie,
gehouden op vrijdag 29 januari, mocht zich verheugen in meer dan
240 deelneemsters en deelnemers, veel meer dan verwacht. Een
opname van de inleidingen van deze webinar door Mgr. Gerard de
Korte, br. Theo van Adrichem ofm, Prof. Dr. Fred van Iersel en kleine
zuster Els van Jezus is te vinden op de website van de KNR of op die
van Vastenactie.
De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een
gesprekshandleiding uitgebracht bij de encycliek. Deze kan worden gebruikt om de encycliek in
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groepsverband te bespreken of voor individuele overweging. Van elk hoofdstuk is een korte
samenvatting gemaakt en zijn enkele citaten opgenomen. Daarnaast zijn er vragen om de tekst te
verwerken. De handleiding is te downloaden via de site laudato-si.nl: https://laudatosi.nl/pdf/Fratelli_Tutti_-_gesprekshandleiding.pdf.
Luce, het Centrum voor Religieuze Communicatie van de
Universiteit Tilburg, houdt vanaf vrijdag 5 februari 2021 negen keer, van
15.00 tot 16.00 uur, een wekelijks webinar over Fratelli Tutti, steeds
ingeleid door een inspirerende deskundige. De inleiders dagen de
deelnemers uit om telkens met een andere bril naar de tekst te kijken.
Wat zegt de encycliek over thema’s als armoede, zorg, duurzaamheid en
leiderschap? Elk webinar combineert een korte inleiding op het thema
met gezamenlijke tekstlezing en discussie. De deelnemers wordt gevraag
om vooraf een deel van de encycliek te lezen en hun vragen te
formuleren. De reeks is een initiatief van het Franciscaans Studiecentrum (FSC). Deelname kost €35.
Meer informatie over thema’s en inleid(st)ers en opgeven via
www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/programma/fratellitutti.
Op 21 december 2020 heeft de Global Catholic
Climate Movement een video gepubliceerd met als
titel From Laudato Si’ to Fratelli Tutti: Caring for Our
Common Home as Brothers and Sisters. De video is te
downloaden via:
www.youtube.com/watch?v=yzzParO8sr4&ab_channel=GlobalCatholicClimateMovement.

Klimaatmars 14 maart 2021

KLIMAATMARS
14 MAART 2021

De Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van
diverse organisaties, organiseert op zondag 14 maart 2021
de Klimaatmars. Met de verkiezingen in aantocht luidt men
het alarm voor het klimaat. Er moeten echte oplossingen
komen voor gezinnen, boeren, kleine ondernemers en
jongeren. Want iedereen verdient een gelijke kans op gezond eten, duurzaam reizen, groene banen
en een goede woning. Het klimaat wacht niet. De regering heeft genoeg getreuzeld. Een eerlijk en
daadkrachtig klimaatbeleid komt er niet zomaar. Jouw stem is van levensbelang. Laat je horen op de
klimaatmars 14 maart!
Volgens de website van de organisatie staat er ook een mars gepland in Heerlen. Op
https://klimaatmars2021.nl/lokaal/klimaatalarm-in-heerlen/ kun je verdere informatie vinden over
vertrekplek en –tijd. Of kijk in De Inkijk of de website van Heerlen Mondiaal
(www.heerlenmondiaal.nl).
Voor nu gaat de Klimaatcrisis Coalitie er vanuit dat op 14 maart de Klimaatmars gehouden
kan worden. Veiligheid staat voorop, natuurlijk met in achtneming van de corona-maatregelen.
Verandert de situatie? Dan wordt de zaak aangepast. Kijk op https://klimaatmars2021.nl/.
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De Drie Ringen
Het is intussen duidelijk dat Nederland op slot zal blijven
tot zeker 10 februari en we moeten er niet raar van
opkijken als het nog langer gaat duren. We moeten zelfs
rekening houden met de avondklok!
Dat betekent opnieuw dat we voor een (misschien wel
groot) aantal activiteiten een andere datum gaan zoeken.
Natuurlijk is dat heel verdrietig, maar veel belangrijker is dat er zo min mogelijk mensen ziek worden
en daar is het allemaal om begonnen. Meevallen doet dat beslist niet en als we ooit het spreekwoord
over de laatste loodjes hebben begrepen, is het nu wel! Gelukkig beginnen de dagen langzaam langer
te worden. Voor we het weten is het lente en kunnen we uiteindelijk worden gevaccineerd. Nog
maar even volhouden dus!
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal niets gebeurt bij De drie ringen. We proberen zo goed
mogelijk voorbereid te zijn op alle veranderingen in de situatie. We houden ons gereed voor het
moment dat we, op een wijze die verantwoord is, weer enige vorm van activiteit buitenshuis kunnen
oppakken. Daarvan brengen we u dan natuurlijk onmiddellijk op de hoogte, maar volg daarvoor ook
onze website. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het samenstellen van een Programma voor het
Seizoen 2021/2022. In dat Seizoen hopen we onze 40e verjaardag te vieren. IJs, Weder en Coronadienende, en deo volente zal dat in het voorjaar van 2022 zijn. Iets om naar uit te kijken!

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. Kijk ook regelmatig op www.missionairoverleg-parkstad.nl/, waar de laatste nieuwtjes staan.
Redactie: Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl, 06-27553005). Kopij voor het volgende nummer (april-mei
2021) dient ten laatste donderdag 25 maart 2021 ingeleverd te worden.
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