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Niet hier, niet nu, niet wij ???
‘Niet hier, niet nu, niet wij’. Dat hebben we allemaal lang gedacht wanneer het om
klimaatverandering gaat. De berichten over hitte in India en Afrika, overstromingen in China, och, dat
is ver weg. Meer kans op weerextremen in de komende jaren? Och, het zal mijn tijd wel duren, ‘après
moi, le déluge’.
Maar nu treft het ons, hier en nu. In de vorm van heftige en langdurige regenval, met
overstromingen en al als gevolg. In Nederland zijn er gelukkig geen dodelijke slachtoffers te
betreuren, in de aangrenzende regio’s in België en Duitsland helaas wel. En de materiële schade in bij
voorbeeld Valkenburg is enorm.
Dit was geen natuurramp, zeggen sommigen. Want een natuurramp is iets wat je overkomt
en waar je niets tegen kunt doen. Voor dit soort weerextremen werd 30 jaar geleden al door het
IPCC, het klimaatinstituut van de Verenigde Naties, gewaarschuwd. We hadden er dus wel iets tegen
kunnen doen. Hopelijk functioneert deze te voorkomen gebeurtenis als een wekker, die ons allemaal
in Europa wakker maakt zodat we aan de slag gaan om erger te voorkomen. Met alle kritiek die erop
te geven is, is het klimaatplan van Frans Timmermans, opgegroeid in Heerlen, een eerste en
noodzakelijke stap. Er zijn politici die de maatregelen die Timmersmans voorstelt, ‘politieke
zelfmoord’ noemen. Maar geen maatregelen tegen de CO2-uitstoot en opwarming nemen is
misschien wel ‘collectieve zelfmoord’.
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Paus Franciscus bouwt zijn encycliek Fratelli Tutti op aan de hand van de evangeliepassage,
die bij ons bekend staat als de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37). De paus wijdt mooi uit over
de beweegredenen van deze Barmhartige Samaritaan en hoe wij daar een voorbeeld aan kunnen
nemen. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar één element mis ik toch. Misschien realiseerde deze
reizende Samaritaan zich wel dat hij –wanneer hij een uurtje eerder op die plek was langs gekomenhij het slachtoffer van de rovers had kunnen zijn.
We kunnen allemaal het slachtoffer worden van de klimaatverandering en de optredende
weerextremen die daar bij horen. Dus laten we zo snel als mogelijk de handen uit de mouwen
steken, koste het wat het kost.

Uit het overleg
o

Op dinsdag 14 september 2021 is er een overleg met de directeur van het Missiebureau
Roermond, mevrouw Elianne van den Heuvel, over hoe parochies en MOV-groepen in de
regio Parkstad beter en meer bij het Missionair Overleg betrokken kunnen worden. Heb je
nog ideeën daarvoor, laat ze even weten aan Ans Houben of Guus Prevoo.

o

Neem af en toe ook een kijkje op onze MOP-webpagina voor het laatste nieuws.

Kroedwusj-wandeling Heerlerbaan
Op zaterdag 14 augustus 2021 kan deelgenomen worden aan een
zogenaamde Kroedwusj-wandeling en wel vanaf de St.-Joseph-kerk te
Heerlerbaan (Dr. C. Meulemanstraat 1, Heerlen). De organisatie is in
handen van de St-.Josephparochie, in samenwerking met het IVN Heerlen
en het Missionair Overleg Parkstad. Een wandeling om deze mooie traditie
voort te zetten. Vertrek is om 11.00 uur.
De Kroedwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee
geneeskrachtige kruiden en onweer werende kruiden. Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn
aangetroffen in het graf van Maria, vandaar dat de jaarlijkse Kroedwusj-zegening plaats vindt op of
rondom 15 augustus, het feest van Maria Ter Hemelopneming. De kroedwusj wordt gebruikt om
onheil af te wenden en in huis of op zolder op te hangen.
Men gaat onder leiding en met uitleg van het IVN Heerlen op pad om kruiden te plukken en te
binden. Bij de Boskapel in Imstenrade bij het beeld van Maria wordt de Kroedwusj gezegend.
Het is noodzakelijk zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Na afloop is er een gezellig
samenzijn met koffie of thee en iets lekkers.

Scheppingsperiode 2021: Liturgisch katern beschikbaar
Katholieken wereldwijd vieren op 1 september ‘Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping’.
De Vlaamse organisatie Ecokerk heeft evenals voorgaande jaren een katern gemaakt met liturgisch
materiaal en werkvormen om als kerk of religieuze gemeenschap op deze dag en de daarop volgende
Scheppingsperiode (1 september tot 4 oktober) te werken aan ‘de zorg voor ons gemeenschappelijk
huis’. In goed overleg met Ecokerk heeft de Laudato Si’-werkgroep Nederland het
materiaal aangepast. Dat betekent dat er af en toe net iets andere bewoordingen worden gebruikt
en dat verwezen wordt naar Nederlandse organisaties die actief zijn op het vlak van geloof en
duurzaamheid. Het materiaal is te vinden op de website Laudato Si’.
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Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de
uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar
duurt. Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si', onderscheidt
men 7 grote doelstellingen.
1. Antwoord geven op de "Schreeuw van de Aarde":
streven naar een kleinere ecologische voetafdruk;
2. Antwoord geven op de "Schreeuw van de Armen": de
verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot
de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;
3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke
handel, ethische consumptie, ethische investeringen;
4. Een eenvoudige levensstijl;
5. Ecologische opvoeding en onderwijs;
6. Ecospiritualiteit;
7. Participatieve acties voor de zorg voor de schepping
op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Vredesweek 18 - 26 september 2021: Inclusief samenleven
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en
te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze
stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen
onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze
uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is
pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan
iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als
thema van de Vredesweek.
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving
is, maar of we het herkennen hoe mensen worden
buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn: Wat doe jij in vredesnaam? Met elkaar kunnen
we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten.
Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde
kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar
elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.
Wil je met het thema aan de slag? Lees hier de verdiepingstekst. Of organiseer een vredesdialoog
over dit thema. Je kunt hiervoor de opzet gebruiken die Utrecht in Dialoog speciaal voor de
Vredesweek heeft ontwikkeld. Neem een kijkje op hun website of download de handleiding via de
webshop. Suggesties voor activiteiten vind je in de activiteitenbank. Zoek je activiteiten voor
kinderen? Bekijk dan het onderwijsmateriaal. In PAX Vieren, te downloaden via de webshop, vind je
suggesties voor vieringen in de Vredesweek van 2021. Ten slotte kun je altijd een gratis abonnement
nemen op Pax Magazine of dat downloaden.

Walk of Peace in pluriforme Heerlense wijk Meezenbroek
Op vredeszondag 26 september 2021 houden het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg
Parkstad een Walk of Peace in de Heerlense wijk Meezenbroek. Het pluriforme Meezenbroek is een
voorbeeld voor Heerlen én voor onze samenleving, zeker als het gaat om Inclusief samenleven, het
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thema van de PAX Vredesweek. In de wijk is een aantal instellingen en scholen gevestigd die mede
inhoud geven aan pluriformiteit en inclusief samenleven. Diverse van die instellingen zullen tijdens
de vredeswandeling bezocht worden.
Het precieze startpunt is afhankelijk van welke instanties mee willen doen om de deelneemsters en
deelnemers te ontvangen. De aanvangstijd zal hoogstwaarschijnlijk 14.00 uur zijn. Houd verder
mededelingen op de website van Heerlen Mondiaal en in de plaatselijke media in te gaten.

GroeneKerken daagt kerken uit voetafdruk te verkleinen
GroeneKerken en Maatschappij van Welstand hebben
de handen ineen geslagen en zijn gestart met het
project ‘Goed voor duurzame innovatie’. Ze stellen
geld beschikbaar voor groene plannen van kerken.
Daarmee willen zij kerken stimuleren om aan te
sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse
overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten
opzichte van 1990. Een heel scala aan maatregelen is
mogelijk: veranderingen doorvoeren met grote ecologische impact, zichtbaar maken van
verduurzaming of het verbreden van draagvlak. Kerken met de beste ideeën ontvangen een
geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren. Alle christelijke lokale
geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden kunnen tot 1 november
een innovatief plan inleveren.

Inleidingen en presentaties webinars rond Fratelli Tutti beschikbaar
Op 4 en 18 juni 2021 hield de beroepsgroep VPW twee webinars over
Fratelli Tutti en hoe je daar in de parochie mee aan de slag kunt
gaan. Centrale vraag van de beide webinars was: wat kan ik met de
ideeën uit de encycliek Fratelli Tutti als we de parochie zien als een
gemeenschap, die solidair is met de minsten, niet alleen in de eigen
omgeving maar ook wereldwijd? Hoe kan ik deze thematiek op de
agenda krijgen van verantwoordelijken en vrijwilligers binnen een
plaatselijke geloofsgemeenschap? Wat is de betekenis ervan voor het
parochiële werk?
De presentaties en teksten van de twee webinars over Fratelli Tutti,
kunnen gedownload worden.
Beschikbaar zijn:






De presentatie (als PDF) van Jan Maasen tijdens het eerste webinar over Fratelli Tutti
De tekst en presentatie (in PDF) van Marjolein Tiemens-Hulscher over Groene Kerken
De tekst van de inleiding Ruimte voor Sinti van Jos Deckers
De tekst van de inleiding Hongerdoeken gebruiken van Guus Prevoo
De tekst van de inleiding Lectio Divina van Lysbeth Minnema. Een video met een Lectio
Divina over het boek Job is te volgen op https://www.youtube.com/watch?v=qOX-4k-paHQ.
 De tekst van de inleiding Dialoog-avond en de bijbehorende presentatie (in PFD) van Germa
Kamsma
 De tekst van de inleiding Parochiecafé van Dominicus Kamsma.
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Symposium over Laudato Si' en missie (NIM)
Op 8 oktober 2021 vindt het jaarlijkse symposium plaats van het Nijmeegse Instituut voor
Missiewetenschappen (NIM). De bijeenkomst is van 13.30 tot 17.30 uur en vindt plaats in de
Senaatzaal van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, 6525HP te Nijmegen. Het symposium staat
dit jaar in het teken van Laudato Si’ en missie. Tijdens het symposium wordt een boek over dit
onderwerp gepresenteerd waaraan het NIM een bijdrage leverde: prof. Wojciech Kluj, prof. Klaus
Vellguth, prof. Frans Wijsen eds., Laudato si‘ and Mission. European Mission Studies No. 3 (Warshaw:
UKSW, 2021). Ook worden tijdens het symposium twee andere publicaties over religie en ecologie
gepresenteerd waaraan het NIM meewerkte, namelijk: dr. Zainal Bagir, prof. Michael S. Northcott,
prof. Frans Wijsen eds., Varieties of Religion and Ecology. Dispatches from Indonesia. Münster: LIT
Verlag, 2021; en een speciaal nummer van Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie en
Religiewetenschappen, over Religie en Water. Het NIM Symposium 2021 komt tot stand in
samenwerking met de International Association of Catholic Missiologists. E-mail
NIM: nim@nim.ru.nl.

Klimaatpelgrimstocht in kader van COP26
Van 1 tot 12 november 2021 vindt de 26ste Conference of Parties (COP) van de United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) plaats in Glasgow. Tijdens deze klimaattop
proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs (2015) verder uit te
werken. Een belangrijke conferentie omdat steeds meer duidelijk wordt dat er geen tijd meer te
verliezen is om de klimaatveranderingen tegen te gaan.
Voorafgaande aan COP26 komt van 30 september tot 11
oktober 2021 de internationale klimaatpelgrimstocht door
Nederland: Gewoon gaan! De tocht start in augustus in
Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar
Glasgow. Met deze pelgrimstocht willen de kerken aandacht
vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. De
pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in
samenwerking met plaatselijke kerkgemeenschappen.
De route door Nederland is als volgt:
1 oktober:
Borne-Goor
2 oktober:
Goor-Colmschate
3 oktober:
Colmschate-Apeldoorn
4 oktober:
Apeldoorn-Voorthuizen
5 oktober:
Voorthuizen-Amersfoort
6 oktober:
Actiedag in Amersfoort
7 oktober:
Amersfoort-Zeist
8 oktober:
Zeist-Maarssen
9 oktober:
Maarssen-Amsterdam Zuidoost
10 oktober:
Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp
11 oktober:
Hoofddorp-IJmuiden.
Er wordt gewerkt aan een ontvangstmoment op 30 september, een actiedag op 6 oktober in
Amersfoort, een landelijke etappe op 10 oktober van Amsterdam naar Hoofddorp en een
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Klimaatbrief van kerken. Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de
pelgrimstocht een (deel van) route meelopen. Hiervoor moet je je opgeven. Dit kan vanaf 1
september via deze website. Ook kun je de Klimaatbrief ondertekenen. De pelgrims nemen de brief
mee Nederland in en deze zal te zijner tijd ook online ondertekend kunnen worden.
Houd de website in de gaten voor meer informatie.
De groep van Minst Ontwikkelde Landen (LDC’s) heeft
inmiddels een Position Paper opgesteld, waarin de groep
zijn belangrijkste onderhandelingseisen uiteengezet
voorafgaand aan de COP26-klimaattop. De
ontwikkelingslanden van deze wereld dringen er bij de rijke
landen op aan om sneller werk te maken van klimaatactie
en de bijhorende klimaatfinanciering op te schalen. Er is een vijfpuntenplan opgesteld rondom
uitstootvermindering, klimaatfinanciering, klimaatadaptatie, maatregelen tegen verlies en schade en
strikte afspraken rond implementatie.

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen
o

Op 13 juli 2021 verscheen de zesde digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda. Met berichten
en activiteiten op het gebied van gerechtigheid, vrede en duurzaamheid.

o

Het Beraad van Missionarissen in Nederland (BEMIN) heeft onlangs met Pinksteren, in
samenwerking met het NIM, een nieuwe missiebrief gepubliceerd. De brief is getiteld
‘Geroepen tot verbondenheid’ en verschijnt precies 20 jaar na de missievisie van het
Centraal Missionair Beraad Religieuzen, getiteld ‘Zoeken naar sporen van God’. BEMIN vond
dat de missievisie van religieuzen aan herijking toe was. Propageerden de religieuzen 20 jaar
geleden vooral de presentie-gedachte, in de hedendaagse tijd van ‘religieus analfabetisme’
opteren ze meer voor het oproepen tot verbondenheid in de geest van het evangelie. De
nieuwe missievisie is mede ingegeven door de aanwezigheid van een grote groep
buitenlandse missionarissen in Nederland, alsmede nieuw missionair elan onder Nederlandse
jongeren. “De belangrijkste missionaire uitdaging van deze tijd is verbondenheid tot stand te
brengen: verbondenheid met God, met medemensen en met de schepping”, aldus de
missiebrief. De brief is de vrijdag voor Pinksteren aangeboden aan abt Bernardus Peeters
O.C.S.O., voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). De brief is hier te
downloaden.

o

Vastenactie publiceerde onlangs het
Jaarverslag over 2020, een jaar dat
werd beïnvloed door de coronapandemie. De verwachtingen waren
dan ook getemperd. Maar men is blij
verrast over de resultaten!
Vastenactie ziet dat haar vrijwilligers
en donateurs alles op alles hebben
gezet om mensen die dat zo hard
nodig hebben niet in de steek te
laten.
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Het thema van de Vastenactie 2022 is bekend: landrechten. Een thema met meerdere
aspecten. Veel mensen, behorende tot inheemse volkeren, delven vaak het onderspit
tegenover overheden en grote bedrijven die hun kostbare grond opeisen, met desastreuze
gevolgen voor hun welzijn. Margot de Zeeuw doet verslag van een seminar over landrechten,
waar vier inheemse vrouwen een indrukwekkende getuigenis gaven van de enorme impact
die grote bedrijven en overheden, op zoek naar grondstoffen voor elektronica en elektrische
auto’s of biomassa, hebben op hun gemeenschappen, hun land en hun leven. Juana Ical uit
Guatemala onderging de harde werkelijkheid dat ze uit haar huis en van haar land gezet
werd. Ze vertelt in deze (Engelse) video van de Ierse vastenactie Trocaire wat haar en haar
gezin overkwam. Wel een waarschuwing vooraf: het zijn schokkende beelden!
o De Belgische Kerknet-academie biedt
een driedelige digitale cursus aan:
Dromen en veranderen met paus
Franciscus. Paus Franciscus houdt een
krachtig pleidooi om als betere mensen
en een betere wereld uit de huidige crisis
te komen. Hij wil je helpen om de echte
problemen in de wereld onder ogen te
zien, om te onderscheiden wat belangrijk
is en om je waarden in de wereld te
realiseren. Nu is de goede tijd om te
dromen van een andere en betere wereld. Inschrijving is gratis en de drie lessen van
ongeveer 45 minuten kunnen op eigen tempo en manier gevolgd worden. Kijk hier voor meer
informatie. Misschien is het ook mogelijk om met een groepje parochianen samen de lessen
te volgen.
o
In haar boek Van liefdadig naar rechtvaardig laat Els
Hertogen, directeur bij de Belgische 11.11.11.-actie, elf mensen aan
het woord die vertellen hoe internationale solidariteit er volgens hen
moet uitzien. Conflicten, hongersnood, armoede, gedwongen
migratie, discriminatie ... Er is nog steeds te veel onrecht in onze
wereld. De grondoorzaken daarvan worden niet aangepakt en
internationale solidariteit wordt nog te vaak tot
ontwikkelingssamenwerking vernauwd. Hoog tijd voor heldere
analyses en visies op de toekomst. Het boek kost € 25,99 en is te
bestellen via de uitgeverij Lannoo Campus.
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 (okt-nov
2021) dient ten laatste vrijdag 24 september 2021 ingeleverd te worden.
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