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Deze pelgrimswandeling is een initiatief van het Missionair 

Overleg Parkstad in samenwerking met de MOV-groepen 

van de St.-Jozephparochie en de St.-Andreasparochie 

Heerlerbaan.  

Het Missionair Overleg Parkstad (MOP) coördineert in de 

dekenaten Heerlen en Kerkrade de activiteiten van de 

missionaire werkgroepen die in de diverse parochies 

werkzaam zijn. Door onderling overleg en samenwerking, 

steunen en inspireren wij elkaar bij onze eigen missionaire 

opdracht en missie: inzet en bewustwording van mensen 

voor mensen en hun noden. Armoede ver weg, armoede 

dichtbij, maar ook zorg voor elkaar en streven naar het 

goede leven voor iedereen. Dat zijn de zaken die ons bezig 

houden. De waardigheid van iedere mens, werken aan 

onderlinge solidariteit, kortbij en wereldwijd, bevorderen 

van zelfredzaamheid, een rechtvaardige verdeling van de 

aardse goederen, het nastreven van vrede en een duurzame 

omgang met de aarde, Gods schepping, zijn daarbij onze 

idealen. Wellicht zoals de Poolster aan de hemel: nooit 

bereikbaar, maar wel de weg wijzend die we moeten en 

willen gaan. 

Het Missionair Overleg Parkstad geeft eens per twee 

maanden een digitale Nieuwsbrief uit. Via Ans Houben 

(ajhouben@hetnet.nl) kunt u zich daarop abonneren. 

Het Missionair Overleg Parkstad heeft ook een website: 

www.missionairoverleg-parkstad.nl.  

mailto:ajhouben@hetnet.nl
http://www.missionairoverleg-parkstad.nl/
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1. Start bij Sint Joseph-kerk Heerlerbaan 

 

Wij vragen u met nadruk de regels na te leven 

voor de veiligheid van de ander en van uzelf. 

Houdt afstand!! Groepjes van maximaal 4 

personen. 
 

De waarde van een mens ligt niet in wat hij bereikt 

heeft, maar in wat hij wil bereiken (Kahlil Gibran) 

 

De campagne van Vastenactie in deze 

veertigdagentijd 2021 staat in het teken van 

beroepsonderwijs en ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt 

mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen 

te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te 

zetten.  

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend 

dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een 

beroep leren. Een goede opleiding heb je immers 

nodig om een baan te vinden en je eigen geld te 

verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van 

alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel 

jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan 

aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. 

Vervolgonderwijs is noodzakelijk 

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  
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derland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk 

voor een toekomst met perspectief. 

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan 

vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een 

beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend 

jongeren basis- of voortgezet onderwijs. De 

Vastenactie-campagne 2021 heeft als doel nog veel 

meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te 

helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun 

familie te zorgen én een rol te spelen in hun 

gemeenschap. 

 
Voor al die mensen, op weg naar een betere toekomst, en ook 

voor ons geldt nog steeds datgene wat de Spaanse dichter 

Antonio Machado meer dan 100 jaar geleden schreef. 

 
Pelgrim, jouw voetsporen zijn  

de weg en niets meer. 

Pelgrim, er is geen weg,  

jij maakt de weg al gaande. 

Al gaande maak jij de weg. 

En als je je omdraait zie je een pad, 

waarop je nooit meer terug zult keren. 

Pelgrim, er is geen weg,  

slechts een kielzog in de zee. 

 

Steentjes voor onze intenties en zorgen 
Wij vragen jullie een aantal steentjes op te rapen, nu of ergens 

onderweg, om mee te nemen, als symbool voor jullie solidariteit 

met jonge mensen die betrokken zijn bij de Vastenactie-projecten 

en als symbool voor jullie eigen intenties en motieven om aan 

deze pelgrimstocht deel te nemen. 
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2. Tweede bezinningspunt, sta stil bij een zelf gekozen 

moment 

 

Het is de moeite waard wegen te volgen die niet 

eindigen bij een graf, maar horizonten openen op de 

hemel (aartsbisschop Óscar Romero) 

 

Uit de Vastenboodschap van Paus Franciscus: 

Welvaart delen om te bouwen aan een betere wereld.  

We gaan veertig dagen op weg: Een tijd van bezinning 

op onze levenswijze. Een tijd van bezinning op ons 

geloof. Vasten is ook geven aan de mensen die het 

minder hebben, dichtbij en veraf. Vasten is ook 

werken aan verandering van economische structuren. 

Geef ons de wilskracht om op die manier te vasten. 

 

Eshita (38) uit Bangladesh werkt hard, ze heeft 

geleerd eenden en kippen te fokken. Daarmee kan ze 

inmiddels flink bijdragen aan het gezinsinkomen.  

“Ik gaf privéles en deed naaiwerk, maar dat verdiende 

erg weinig. Mijn man en ik hadden vaak ruzie over 

geld, ik voelde me hopeloos.” 

“Caritas, de partnerorganisatie van Vastenactie, 

bracht me op ideeën om mijn inkomen te vergroten. 

Zo leerde ik eenden en kippen te fokken en vis te 

kweken. Ik weet nu hoe je wormencompost maakt. 

Dat verkoopt goed. Mijn inkomen is door dit alles 

verdubbeld. Het maakt me trots dat ik meer kan 

bijdragen aan het huishouden en voor de opleiding 

van mijn zoon.” 

“Vroege 
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r had ik één kip, nu heb ik er acht en 22 kuikens en 

ook veertien eenden. Binnen een jaar hoop ik een 

minifokkerij te hebben met honderd kippen en 

honderd eenden. Dan houd ik de kippen en verkoop ik 

de haantjes.” 

 

Gebed  

Bidden we voor jongeren in ontwikkelingslanden die 

door armoede geen onderwijs kunnen volgen. Mogen 

zij kansen krijgen op scholing en training en zicht 

krijgen op een mooie toekomst. 

Bidden we voor onszelf, soms moedeloos door de 

armoede en ellende die we zien in deze wereld. Mogen 

wij geïnspireerd blijven en ons blijven inzetten voor 

een waardig bestaan voor iedereen. 
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3. Derde bezinningspunt, kapelletje de Euren, 

Bremersweg/Buldersweg 

 

Als je de wereld draaglijk maakt voor jezelf, 

Dan maak je haar ook draaglijk voor anderen (Anaïs 

Nin) 

 

Patrick Siluyele (23) was nog maar een peuter toen 

zijn moeder hem naar het weeshuis in Mbala, Zambia 

bracht.  

“Mijn moeder kon na de dood van mijn vader niet 

voor ons gezin zorgen. Ik was nog te klein om mee te 

helpen geld te verdienen. Ze bracht mij naar de 

Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die 

me opnamen in hun weeshuis. Dankzij hen heb ik het 

vak van kleermaker geleerd en weet ik hoe ik groente 

moet verbouwen.  

Ik wil op mijn beurt anderen leren naaien, ook 

gehandicapten. Met de vaardigheden die ze leren 

kunnen zij straks voor zichzelf zorgen.  

Ik wil mijn eigen kinderen en mijn leerlingen 

meegeven dat ze goed met anderen moeten 

samenleven, gehoorzaam zijn en anderen 

respecteren. Luisteren en leren. Je weet tenslotte 

nooit van wie je morgen hulp nodig hebt.” 
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Gebed 

Bidden we voor mensen met een beperking die buiten 

gesloten worden in hun gemeenschappen. Mogen zij 

hulp ontvangen zodat ze in staat zijn om hun talenten 

ten volle te ontplooien. 

Bidden we voor onze wereld waarin mensen vaak 

beoordeeld worden op wat ze kunnen en hebben. 

Mogen wij mensen leren waarderen om wie ze zijn en 

om wat zij betekenen voor anderen.  

 

 

  

Een gift voor Vastenactie is welkom op 

bankrekening NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. 

Vastenactie Bisdom Roermond. 

U kunt ook gebruik maken van digitale 

collectebussen via: 

- vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl  

- www.vastenactie.nl/geef-een-gift  

https://vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/
http://www.vastenactie.nl/geef-een-gift
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4. Bezinningspunt  ‘steentjes leggen‘  Boskapel  Parc 

Imstenrade 

 

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet 

alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is 

hetzelfde als zekerheid, dat iets zinvol is ongeacht de 

afloop, het resultaat (Vaclav Havel). 

 

Soms lijkt de toekomst er niet meer te zijn. Of is de 

blik erop voor even uit zicht geraakt. Dat geldt voor 

mensen hier die ziek zijn en wellicht in het ziekenhuis 

verblijven. Maar dat geldt zeker ook voor al die 

mensen die op de vlucht zijn geslagen wegens oorlog, 

maar ook vanwege de klimaatveranderingen die hun 

leef- en woonplek inmiddels aangetast heeft. En die, 

zo lijkt het steeds meer, nergens meer welkom zijn, 

zeker niet hier in West-Europa. 

We willen met zijn allen de wereld graag beter en 

menselijker maken. Ons grootste geloofsgoed is dat 

onze God mens geworden is. Laten wij vanuit dat 

geloven proberen onszelf en de wereld steeds meer 

menselijk te maken, zodat ook mensen en kinderen 

wier toekomst is verduisterd en bedreigd, opnieuw 

een toekomst krijgen. 
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Mijn zusters en broeders 

 

Mijn broeder 

toont wonden van prikkeldraad 

in zijn handen 

Striemen op zijn ziel 

Ogen die vragen. 

Wanneer de nacht valt over de tentenstad 

dekt hij zichzelf toe met zijn dromen. 

 

Mijn zuster 

Loopt met een ademend hoopje 

Op haar rug. 

Haar blote knieën op de gebarsten grond 

Haar hart vecht. 

Wanneer de hebzucht haar goedkope land inpikt 

Richt zij ten strijde haar hoofd omhoog. 

 

Mijn zusters en broeders 

Zegenen met zachte gebaren het land 

Zaaien het leven 

En oogsten ooit op een dag de vrede. 

Wanneer de verschrikking om zich heen grijpt 

Groeit tegen alles in hun hoop op gerechtigheid. 
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5. Bezinningspunt Monument doodgeboren kinderen 

Vlinderhuisje, begraafplaats Dr. Cl. Meulemanstraat 

Heerlerbaan  

 

Drie scheppingen 

 

De eerste schepping brengt ons tot aanzijn. 

Het geeft troost te weten dat wind en water, aarde en 

lucht, vissen en vogels er al waren voordat wij mensen 

tot aanzijn werden geroepen. Als ik aan de dood denk, 

aan mijn eigen dood, ervaar ik mezelf als deel van 

deze planeet aarde. Ook als ik sterf, zullen wind en 

water, aarde en lucht, vissen, vogels en andere 

levende wezens voortbestaan. Waarom zou ik dan 

bang zijn voor de dood? En zo kan ik ja zeggen tegen 

de schepping: dat is alleen mogelijk wanneer ook de 

dood een deel van het leven is geworden. Zo kunnen 

we ons kleine bestaan zien als deel van het grote Zijn 

waarin we zullen terugkeren als zuster van onze 

zuster Dood, als kind tot onze Moeder Aarde, als 

broer tot onze broeder Zon, als druppels tot de grote 

wateren en als vlam die terugkeert in het licht. 

Maar als we op onze schepping een antwoord 

willen geven in de zin van een tederheid voor alles 

wat op onze aarde leeft, en als we willen worden zoals 

we bedoeld zijn, namelijk medescheppers, geschapen 

naar Gods beeld, dan moet duidelijk worden dat dat 

nooit alleen maar betrekking heeft op onze oorsprong 

maar altijd ook op onze toekomst. De schepping die is 

begonnen met de eerste schepping, is nog niet ten 

einde. 
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De tweede schepping is die van de uittocht uit 

de slavernij naar het land van de vrijheid. Zij gebeurt 

in de geschiedenis en begon met de uittocht van het 

volk van God uit het land van de Farao en is ook 

vandaag aan de gang, een uittocht uit de duisternis 

van overheersing en onderdrukking naar het lichte 

land van vrede en gerechtigheid. Zoveel mensen en 

volken, zoals in Myanmar, zoals in Hong Kong, zoals 

de Oeigoeren, verzetten zich tegen hun 

onderdrukking en vervolging en voeren een 

smartelijke strijd om weg te komen uit het Egypte van 

hun onderdrukkers. Ook deze tweede schepping is 

nog niet ten einde. 

 

De derde schepping is die van de dood en 

opstanding in Christus. De nieuwe mens krijgt als 

nieuwe vrouw en als nieuwe man een nieuw leven in 

het proces van dood en opstanding. We zijn gedoopt 

in Jezus Christus en daarom ook gedoopt in zijn dood 

en met Hem begraven om, zoals Christus door de 

Vader is opgewekt uit de dood, een nieuw leven te 

leiden. Want als we delen in zijn dood, zullen we ook 

delen in zijn opstanding. Om opnieuw geboren te 

worden moeten we met Christus sterven, dat wil 

zeggen ons oude zelf moet met Christus gekruisigd 

worden. 

Wie is de oude man of oude vrouw die moet 

sterven? Het is ons oude wezen, het egoïstische, op 

zichzelf betrokken, apolitieke wezen. Het is de mens 

die een fatsoenlijk en ordelijk leven leidt maar zijn 
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ogen sluit voor het lijden in de wereld. En het is het 

onmachtige ik dat zich niet in staat voelt om ook maar 

iets bij te dragen aan de verandering van de wereld. 

Die mens is slaaf geworden, onder de heerschappij 

van de zonde, hulpeloos uitgeleverd aan de machten 

die onrecht en verwoesting over de aarde brengen. 

De nieuwe mens heeft de kracht om de strijd aan te 

gaan tegen de dood en tegen hen die ons in de ban 

van de dood gevangen houden. De nieuwe mens in 

Christus is een verzetsstrijder en revolutionair, 

vrouwen die weten waarvoor ze leven en waarvoor ze 

hun leven laten, en mannen die strijden voor het Rijk 

van God. De nieuwe mens is iemand die liefheeft, die 

als medeschepper op drie manieren deel heeft aan 

het scheppingsproces: aan de vernieuwing van de 

aarde, aan de bevrijding uit de slavernij en aan het 

verzet tegen de dood en alle machten die dood en 

verderf zaaien.  

 

Geen van deze drie scheppingen is ten einde, 

alle drie gaan ze voort, vandaag. 
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6. Terug in Heerlerbaan. Bij binnenkomst kerk 

gelieve een mondkapje te dragen 

 

De vraag is niet wat ik moet geven! 

De vraag is wat ik mag overhouden! 

 

Teruggekomen hier in Heerlerbaan, bij de Sint-

Josephkerk, kijken we terug op een mooie 

pelgrimstocht, waarbij wij samen gewandeld, gepraat 

en gebeden hebben. En waar we, al wandelend, stil 

hebben gestaan bij de toekomst van kwetsbare 

mensen en de toekomst van ons allen op deze éne 

wereld.  

We zijn dankbaar voor het gezelschap van onze 

medepelgrims. We zijn dankbaar voor de gesprekken 

en voor alles wat we samen gedeeld hebben. We zijn 

ook dankbaar voor de inspanningen van de mensen 

die deze Pelgrimstocht mede mogelijk gemaakt 

hebben. 

Vastenactie wil jonge mensen in staat stellen te 

werken aan hun toekomst. Maar Vastenactie vraagt 

ook ons hier in Nederland mee te werken aan een 

gezamenlijke toekomst voor iedereen op deze wereld 

door ons te bezinnen op onze eigen levenswijze en de 

mogelijke blokkades die die levenswijze oproept voor 

de toekomst van anderen. Even minderen voor een 

ander. En dat ‘even’ mag best wat langer duren dat de 

Vastentijd. 
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Laten we deze Pelgrimstocht afsluiten in tevredenheid 

en een broodje eten. Bidden we:  

 

Handen heb je om te geven  

Van je eigen overvloed  

En een hart om te vergeven  

Wat een ander jou misdoet 

 

Ogen heb je om te zoeken  

Naar wat mensen nog ontbreekt  

En een hart om uit te zeggen  

Wat een ander moed in spreekt 

 

Schouders heb je om te dragen  

Zorg en pijn van alleman  

En een hart om te aanvaarden  

Wat een ander beter kan 

 

Voeten heb je om te lopen 

Naar een mens die eenzaam is  

En een hart om waar te maken  

Dat geen mens een eiland is 

 

Oren heb je om te horen 

Naar een mens die vrede is  

En een hart om te geloven  

In een geest die liefde is. 

  



Pelgrimswandeling 20 maart 2021 Pagina 16 van 16 

 

1
 &

 6
 

3 
4 

5
 


