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Het mag geen naam hebben en toch …
De waterleiding is gesprongen, het huis loopt onder. Maar niemand komt op het idee om de
loodgieter te waarschuwen. Soms bekruipt me dat gevoel. Het kan toch allemaal niet zo moeilijk zijn.
Maar dan lees ik weer dat wetenschappers zeggen dat er alleen onzekere scenario’s bestaan als het
om de ontwikkeling van covid-19 gaat. Dat het virus, in allerlei mutaties, nog jaren onder ons blijft.
We zullen ermee moeten leven.
Filosofe Welmoed Vlieger gaat in deze onzekere situatie te rade bij Meister Eckhart, de
middeleeuwse filosoof en mysticus1. ‘Ik leef omdat ik leef, zonder waarom’, zei Eckhart, ‘het leven
leeft vanuit zijn eigen bestaansgrond en welt op uit zichzelf’. Of zoals Angelus Silesius later zal
dichten: ‘De roos heeft geen waarom; zij bloeit omdat ze bloeit; zij denkt niet om zichzelf, vraagt niet
of men haar ziet’2. De conclusie van Welmoed luidt: ‘Misschien is de coronacrisis ook wel een
mogelijkheid om –tegen het dwingende maakbaarheidsdenken in- weer meer vanuit onze eigen
bestaansgrond te leven’.
Een concrete invulling om op die manier te leven, geeft het Manifest voor het Groene Normaal
(zie verderop in deze Nieuwsbrief): ‘Laten we (…) ons bezinnen op onze manier van leven, nadenken
over vernieuwing en dankbaar leven vanuit verwondering, in verbondenheid met de natuur om ons
heen.’

1
2

Welmoed Vlieger, Leven zonder waarom, Trouw 23 februari 2021.
Geciteerd bij John. D. Caputo, Hopeloos Hoopvol, Middelburg 2017, pag.39.
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Binnen alle berichten rond de verkiezingen en rond de derde corona-golf mocht bovenstaande
wellicht de laatste tijd weinig naam hebben, maar toch…

Uit het overleg
o

Helaas overleden in de afgelopen periode twee mensen, die in het verleden nauw betrokken
waren bij het Missionair Overleg Parkstad en het missionaire werk in onze regio.
Irene Lamberts overleed op 24 februari 2021, één dag na haar 80ste
verjaardag. Irene was jarenlang actief in de parochie St.-Joseph
Heerlerbaan, onder andere als lid van het kerkbestuur. Daarvoor
ontving zij de koninklijke onderscheiding als lid in de orde van OranjeNassau. Zij was ook draagster van de parochiële erepenning. Voor Irene
hoorde inzet voor medemensen in nood, kortbij en veraf, als
vanzelfsprekend bij het parochiële werk. Vandaar dat ze ook actief was
voor Vastenactie en andere missionaire acties in de parochie en de
nodige jaren deelnam aan de bijeenkomsten van het Missionair Overleg
Parkstad.
Vincent Hermans overleed op 13 januari 2021, 76 jaar oud. Vincent
was een van de eerste medewerkers van het ooit in Heerlen gevestigde
Missionair Centrum. Vanaf 1981 was hij actief als missionair veldwerker
in de dekenaten van Brunssum en Hoensbroek en stond hij 40 jaar
geleden mede aan de wieg van een overleg tussen mensen uit de
toentertijd vijf dekenaten in de Oostelijke Mijnstreek, dat uiteindelijk
het Missionair Overleg Parkstad werd. In de jaren ’90 en aan het begin
van deze 21ste eeuw was Vincent voorzitter van de Werkgroep
Vastenaktie Oostelijke Mijnstreek, zoals ons overleg toen heette.

o

Het is nog steeds niet mogelijk om met een groep samen te komen. Dus ook een volgende
bijeenkomst van het Missionair Overleg Parkstad en een stilstaan bij het 40-jarig bestaan van
onze groep laat op zich wachten. Zit je met vragen of heb je suggesties voor andere MOVgroepen, neem dan contact op met Ans Houben (ajhouben@hetnet.nl, 06-12261241) of
Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl, 06-27553005).

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.
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Paastocht in de vroege ochtend.
Wie wil meewandelen ‘van donker naar licht’, kan dat op Paaszondagnacht en -morgen 4 april 2021
doen vanaf de Andreaskerk in Heerlen. Deze ca. 14 km lange tocht voert langs enkele kapelletjes,
waar steeds een korte bezinningstekst wordt uitgesproken. Gestart wordt om 3.30 uur vanuit de
Andreaskerk (Palestinastraat 326, Heerlerbaan) om naar Wittem te wandelen waar de deelnemers
zich kunnen aansluiten bij de vroege ochtendviering van 7.00 uur. Opgeven bij Nan Paffen.

Vastenactie 2021
De 61ste
Vastenactie eindigt
op paaszaterdag 3
april 2021. Het is
natuurlijk nog veel te
vroeg om de
resultaten van deze campagne te kennen. Maar vele parochies waren creatief in het vinden van
mogelijkheden om de boodschap van Vastenactie ondanks corona toch te verspreiden en om gelden
op te halen voor de diverse projecten. Op de website van Vastenactie zijn de nodige voorbeelden te
vinden. In het Limburgse zag de parochiefederatie Stein dat er voor de afhaalmaaltijden meer
belangstelling was dan voor de vastenmaaltijd in voorgaande jaren. In de parochiefederatie De
Pelgrim van Simpelveld zijn tijdens halfvasten maar liefst 91 high-tea-pakketten verkocht naast 86
Ghanese bezorgmaaltijden.
Uit oude hongerdoeken
hebben vrijwilligsters mooie
tassen gemaakt. Die zijn voor
€12,50 per stuk te koop (exclusief
eventuele verzendkosten) bij Guus
Prevoo. Wanneer je
geïnteresseerd bent, stuur even
een e-mail en hij geeft je graag
voorbeelden van de tassen die hij
in de verkoop heeft. De opbrengst
van de verkoop is bestemd voor Vastenactie.
Heel succesvol is de Wandel-voor-een-ander-tocht,
virtueel dwars door Afrika. De meer dan 330 lopers zijn
inmiddels met de laatste kilometers bezig. Deze virtuele
tocht omvatte in eerste instantie 9.200 km, van Sierra
Leone naar Tanzania, maar werd al snel uitgebreid tot
26.000 km. Uiteindelijk moest er nog eens 10.000 km
aangeplakt worden, waarmee de tocht bijna één keer om
de hele wereld is geweest.
Links een kaart van Afrika met in het blauw de op 30
maart 2021 al afgelegde afstand en in het rood nog de tot
Pasen af te leggen kilometers.
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De met alle
voorzorgmaatregelen
gehouden Vastenactiepelgrimstocht van het
Missionair Overleg en
samenwerking met de beide
parochies van de
Heerlerbaan, De St.-Joseph en
de St.-Andreas, mag geslaagd
genoemd worden. De
deelneemsters en een enkele
deelnemer wandelden alleen
of in kleine groepjes van
maximaal vier personen.
Iedereen kreeg een
tekstboekje mee om
onderweg bij een aantal
bezinningspunten na te lezen.
Links een fotocollage van de
tocht, gemaakt door Jacques
Janssen. Wie het tekstboekje
wil hebben om de wandeling
nog een keer zelf te lopen, kan een exemplaar downloaden via de website van het Missionair Overleg
Parkstad.
Uit het rapport The distinctive role of the Catholic Church in development and humanitarian
response van CAFOD, de Engelse ‘Vastenactie’, blijkt dat hulpverlening en
ontwikkelingssamenwerking via kerkelijke kanalen bijzonder effectief is. Niet alleen geven kerkelijke
ontwikkelingsorganisaties snelle en lokale hulpverlening en zorgen zij voor een betere
gezondheidszorg, maar ook dragen zij bij aan meer sociale samenhang, verzoening en
vredesopbouw, democratisering en verduurzaming. Wie het wil nalezen kan het rapport
downloaden.

Fratelli Tutti
Fratelli Tutti blijft de aandacht vragen. En dat is maar goed ook.
Vorige keer verwezen we al naar de gesprekshandleiding van de
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Deze kan worden gebruikt om
de encycliek in groepsverband te bespreken of voor individuele
overweging. Van elk hoofdstuk is een korte samenvatting gemaakt en er
zijn enkele citaten opgenomen. Daarnaast helpen vragen om de tekst te
verwerken.
Het door Vastenactie en KNR op 29 januari 2021 gehouden
webinar is terug te kijken via deze link.
De serie webinars van Luce, het Centrum voor Religieuze
Communicatie van de Universiteit Tilburg, over Fratelli Tutti is nog bezig.
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De diverse bijdragen van deskundigen, die tijdens dit webinar gegeven zijn, zijn gebundeld in een
handzaam boekwerkje Arnold Smeets en Willem Marie Speelman (red), Fratelli Tutti, Handreiking bij
de derde encycliek van Paus Franciscus, Baarn 2021, dat voor €15 bij Adveniat te bestellen is.

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen
o

Het Klimaatalarm op zondag 14 maart 2021
was een groot succes. Liefst 35.000
mensen hebben in 44 plaatsen 1 minuut
lang lawaai gemaakt om Nederland, zo vlak
voor de verkiezingen, wakker te maken om
iets tegen de klimaatverandering te gaan
doen. Op het van Grunsvenplein in Heerlen
stonden 170 bezorgde mensen. Nog een
kleine 125 deden virtueel mee. Met de
actiedag op 14 maart is het natuurlijk niet
gedaan, het Klimaatalarm gaat verder. Wil je af en toe een mailtje ontvangen met updates
van de Klimaatcoalitie Parkstad? Bijvoorbeeld over een (online) klimaatcafé, actie of een
webinar. Laat je emailadres dan hier achter. Of kijk af en toe op de Facebook-site van de
KlimaatCoalitieParkstad.

o

Het Klimaatalarm is meer dan nodig. Uit een analyse van de Verenigde Naties van de
klimaatplannen die door de diverse landen zijn ingediend, blijkt dat al die plannen bij elkaar
wereldwijd slechts leiden tot 0,5% vermindering van broeikasgassen in 2030, terwijl 45%
nodig is om de opwarming van de aarde onder de 2°C en liefst onder de 1,5°C te houden. Als
kerken kunnen we, in woord en gebaar, natuurlijk het
nodige bijdragen om de boel in de juiste richting te
krijgen. De website van Groene Kerken en speciaal de
Toolkit op die site kunnen daarbij een goede hulp zijn.
Bovendien is er nu een e-mailcursus beschikbaar voor
mensen die met duurzaamheid binnen hun
kerkgemeenschap en –gebouw aan de slag willen.
Daarbij kan gekozen worden uit zes thema’s: Beleid en aanpak, Bewust inkopen, Schepping
en natuur, Geloof en inspiratie, Omgaan met geld en Energie en klimaat.

o

In het boek Het Groene Normaal gaat Alfred Slomp langs tien groene en inspirerende
christenen, die allen vanuit hun eigen perspectief en expertise pleidooi voeren om aan te
haken bij de trend van duurzaam leven. Naast gesprekken met Jan Wolsheimer, Annemarthe
Westerbeek, Embert Messelink, Reinier van den Berg, Jan Huijgen, Carla
Dik-Faber, Rikko Voorberg, zuster Emmanuël, Theanne Boer en KlaasHemke van Meekeren, zijn er praktische tips te vinden en Bijbelstudies
om zelf of in groepsverband mee aan de slag te gaan. PKN-scriba René
de Reuver en bisschop Gerard de Korte schreven een voorwoord. Het
boek is te bestellen via deze link. Op de webpagina van Het Groene
Normaal kun je ook een Manifest vinden dat een pleidooi wil zijn om in
deze bijzondere tijd stil te staan bij onze manier van leven en de plek die
wij als christenen in de samenleving innemen.
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o

De verkiezing voor de Tweede Kamer is inmiddels achter de rug. Maar we willen jullie toch
het volgende niet onthouden. Het belang dat aan een zaak gehecht wordt, blijkt vaak uit het
aantal malen dat die zaak als woord in een tekst voorkomt. De Rotterdamse Sociale Alliantie
heeft nagekeken hoe vaak het woord ‘armoede’ voorkomt in de verkiezingsprogramma’s van
politieke partijen. Om te kunnen vergelijken is gekeken hoe vaak dat woord ‘armoede’ per
hoeveel pagina’s terugkomt. Bij Groen Links en de ChristenUnie wordt ‘armoede’ een keer
per 4 pagina’s genoemd. SP en PvdA komen op één keer per 5 pagina’s. Hekkensluiter is de
VVD met een score van één keer per 99 pagina’s. Alle resultaten zijn in de Nieuwsbrief van de
Rotterdamse Sociale Alliantie na te lezen.
o Van 15 tot en met 23 mei 2021 staat de Pinksteractie van de
Week Nederlandse Missionaris (WNM) op het programma. Dit
jaar staan een missionaris en een missionair werker in de
aandacht. Geïnspireerd door hun geloven zetten zij zich in voor
hun kwetsbare medemensen. Missionaris Peter Daalhuizen werkt
als priester in Brazilië. Missionair werker Susanne Beentjes (zie
foto) werkt in Tanzania met jonge meiden. Beiden werken in hun
gemeenschap aan een betere toekomst. Peter en Susanne zijn
twee van de honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd die
elke dag opnieuw de strijd tegen onrecht en armoede aangaan. Voor meer informatie en het
downloaden en/of bestellen van materialen kun je op de website van de Pinksteractie van
WNM terecht.

De Drie Ringen Parkstad
De website van De Drie Ringen, centrum voor
spiritualiteit en zingeving, vermeldt dat alle activiteiten
zeker tot en met 20 april 2021 zijn opgeschort. Er staan
wel activiteiten gepland voor de rest van april en mei,
waarvoor men zich kan opgeven. Kijk even op die
website, daarop worden veranderingen in programma
aangekondigd. Mocht een activiteit verplaatst moeten worden, krijgen diegenen, die zich hebben
opgegeven, persoonlijk bericht over de nieuwe datum. Het is overigens de moeite waard om zo af en
toe eens een blik te werpen op de homepage van De Drie Ringen, met spreuken, (muziek)-filmpjes,
recepten en wandelroutes.

Diaconale fondsen
Het was de bedoeling dat na het opheffen van de Dienst Kerk & Samenleving van het bisdom
parochies meer diaconale initiatieven zouden nemen. Voorlopig is daar nog niet zo veel van te
merken. Er komen weinig tot geen aanvragen vanuit parochies en diaconale initiatieven binnen bij de
Hendrix Stichting en de bij de Edmond Beelstichting. Die beide fondsen staan wel open om diaconale
projecten in Limburg te ondersteunen. Info over de Hendrix Stichting is hier te vinden. Op deze site
staan ook een aanvraagformulier en de voorwaarden voor een aanvraag. De Edmond Beelstichting is
te benaderen via haar emailadres voor informatie over de beleidslijnen inzake subsidieverstrekking
en een opzet projectbeschrijving EBS.
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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 vrijdag 21 mei 2021 ingeleverd te worden.
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