NIEUWSBRIEF MISSIONAIR OVERLEG PARKSTAD
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Het mag geen naam hebben en toch …
Jauchzet, frohlocket…
Vanmorgen kwam mij een man met hond op straat tegemoet. Een stevig volwassen dier was het… De
hond wordt hier overigens bedoeld. Welbeschouwd en bij het naderen kon je ook zien dat de
volwassenheid inmiddels enige tol van de viervoeter begon te eisen. Ik sprak de man aan en wilde
graag weten hoe het zoal met zijn trouwe metgezel gesteld was. Het ging naar omstandigheden
goed, zo gaf hij te kennen. Met 11 jaar op de teller en een hartkwaal mocht hij -beiden, man en hond
zijn hier bedoeld- niet klagen. Na het praatje, sjokten ze samen verder. Op weg wellicht, naar huis en
haard. Waar ze zichzelf te rusten zouden kunnen leggen om over de tocht van zojuist te mijmeren en
misschien te dromen over de toekomende tijd met de hoop op nog meer jaren samen.
Onwillekeurig deed het mij denken aan deze Advent met z’n belofte aan een nieuwe, naderende tijd.
Als een zinnebeeld waarin met elke zondag, zich het verhaal meer verdicht. Tot aan het moment dat
het ons toekomende zo dicht is genaderd, dat wij de verlossing aan elkaar vertellen en daar om
vieren.
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage…

Uit het Overleg
o

Met een eucharistieviering en aansluitende receptie in de St. Josephkerk te
Heerlerbaan vierde diaken Wiel Keijmis op zondag 21 november 2021 dat hij 25
jaar geleden zijn wijding tot permanent diaken mocht ontvangen. Diaken Keijmis
is een actief lid van ons Missionair Overleg Parkstad, naast de vele andere
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bezigheden die hij heeft. Natuurlijk willen ook wij Wiel en zijn echtgenote Ciska van harte
feliciteren met dit jubileum.

Inspiratie-avond voor MOV-groepen en pastores in Parkstad
Velen hebben moeite met het idee om klakkeloos op de oude voet verder te gaan wanneer de
corona-situatie dat weer toelaat. Er is behoefte aan een soort ‘markeringspunt’ om opnieuw met
elkaar op weg te gaan. Een hernieuwd elan om samen de draad weer te kunnen oppakken.

Het Missionair Overleg Parkstad en het Missiebureau Roermond organiseren in lijn met deze
gedachte, een inspiratieavond. Deze inspiratieavond wordt gehouden op dinsdag 11 januari 2022 in
de parochiezaal bij de H. Hart van Jezus-kerk, Hoogstraat 137-139, 6373 HR Landgraaf
(Nieuwenhagerheide). De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot maximaal 22.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn zodat men met elkaar in gesprek kan gaan
over inspiratiebronnen en welke beelden er leven over de toekomst van de MOV-activiteiten in de
parochies. De aanwezigen worden daarbij begeleid door mevr. Elianne van den Heuvel, directeur van
het Missiebureau bisdom Roermond.
Programma
•
Opening en welkom door Guus Prevoo
•
Openingswoord deken Nievelstein
•
Hoe gaat het met iedereen?
•
Hoe zien we de toekomst?
•
Pauze
•
Inspiratiefilmpjes
•
Vragen
•
Afsluiting
Om aan deze inspiratie-avond te kunnen deelnemen, dient men zich vóór 4 januari 2022 aan te
melden bij voorkeur per e-mail bij het Missiebureau. Wie geen email heeft kan desgewenst zich
telefonisch aanmelden via 045-5412448. De dan geldende maatregelen tegen corona zijn van
toepassing tijdens deze bijeenkomst.
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Museum De Schat van Simpelveld: De kribbe van stal gehaald
Beleef tot en met 9 januari 2022 een grenzeloos kerstfeest in Museum
de Schat van Simpelveld. Het kerstverhaal is wereldwijd bekend, maar de
manier waarop Kerstmis over de grenzen gevierd wordt kent veel
variatie. Van Indonesië tot Colombia en van Duitsland tot Spanje: elk
land heeft zijn eigen kersttraditie. Met kribbes uit diverse landen laten
we die verschillen graag zien in deze tentoonstelling voor het hele gezin.
Bovendien zijn er leuke activiteiten waarmee kinderen spelenderwijs
kennis kunnen maken met het kerstverhaal. Een sfeervol dagje uit!
Voor deze tentoonstelling geldt geen toeslag bovenop de reguliere
entreeprijs. Kinderen tot en met 17 jaar krijgen gratis toegang.
Op zondag 19 december 2021 kunt u een sfeervol kerstconcert bijwonen te midden van de
kerstgroepen. Het concert begint om 15.00 uur en is voor museumbezoekers gratis toegankelijk.
Het museum aan de Kloosterstraat 68 te Simpelveld is geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag. Zie voor precieze openingstijden en meer informatie de website van het museum.

De Drie Ringen Parkstad
De Drie Ringen Parkstad heeft voor december
2021 en januari 2022 weer een aantal dingen op
stapel staan. Wel is een corona-toegangsbewijs
nodig en kan het aantal
deelneemsters/deelnemers gelimiteerd zijn. En
ook hier geldt: kijk voor alle zekerheid nog even
op de webpagina van de Drie Ringen.
o Donderdagmiddag 16 december 2021,
Nieuwenhagen: ONTMOETING OP DE ROUTE
NAAR BETHLEHEM.
Zaterdagmiddag 8 januari 2022, Kerkrade: De drie ringen-LEZING door mevrouw PETRA
DASSEN – HOUSEN, burgemeester van Kerkrade.
o Maandagavond 17 januari 2022, Kerkrade: D'R JANK VAN DE
TSIET, dialectlezing door WIM HEIJMANS.
o Donderdagmiddag 20 januari 2022, Eygelshoven: SAMEN ETEN
& SAMEN KIJKEN.
o Woensdagmiddag 02 februari 2022, Heerlerbaan: JONA IN DE
WALVIS, lezing door pastor Harrie Brouwers.
o Dinsdagmiddag 8 februari 2022, Nieuwenhagen:
VOLKSGENEESKUNST - DE BAKERMAT VAN ONZE GENEESKUNDE
Kijk voor het verdere programma in het jaar 2022 op deze pagina.
o
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Adventsactie 2021
In de inmiddels begonnen adventsperiode vraagt de Adventsactie
aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een
betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een
dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit
vanzelfsprekend. Daarom vertelt Adventsactie verhalen van mensen die
met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.
Er zijn gelukkig hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en
jonge kinderen. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt
ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde
ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare
groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie
steunt vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
o Opvanghuis voor zwangere vrouwen in
Zimbabwe
o Zorg tijdens de zwangerschap in de
Gazastrook
o Extra zorg voor kinderen in El Salvador
o Verbeteren van de geboortezorg in
Somalië
Via de webshop van Adventsactie/Vastenactie zijn de campagnematerialen, waaronder ook
Bouwstenen voor vieringen 2021 en lesmateriaal voor basisscholen, te bestellen. Men ontvangt
direct een link naar materialen die men kan downloaden. Drukwerk wordt in de regel de volgende
werkdag bezorgd.

Vastenaktie 2022: Je land is je leven

Thema en projecten

Landrechten in enkele cijfers
Er zijn relatief weinig betrouwbare cijfers als het
gaat over landrechten, maar de cijfers die er zijn,
schetsen wel een beeld.
- Eén op de drie mensen is voor zijn
levensonderhoud afhankelijk van land.
- Naar schatting 1 miljard mensen eten uit de
natuur.
- Lokale gemeenschappen beschermen 80% van
de biodiversiteit op aarde.
- Er is de afgelopen tien jaar 49 miljoen hectare
land geroofd.
- In 2020 werd 12,2 miljoen hectare bos gekapt.
- In 2020 werden (minstens) 330 activisten
vermoord.
- Nederlandse bedrijven hebben landdeals in 26
landen. Daarmee hoort Nederland wereldwijd bij
de koplopers.

Op Aswoensdag 2 maart 2022 start de 62ste
Vastenactie, dit maal met het thema Je land is
je leven. Maar liefst 370 miljoen mensen horen
tot een inheems volk. Ze bewonen meer dan
20% van het aardoppervlak en vaak leven en
werken ze al generaties lang op de gronden
van hun voorouders. Toch worden hun rechten
vaak met voeten getreden als het gebied waar
ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven
of overheden. Landrechten zijn een belangrijk
onderwerp, dat grote invloed heeft op
mensen, maar ook op natuur en milieu.
Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die
direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo werden in 2020 zo’n 22.000 indianen, kleine
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boeren en andere mensen geholpen in hun strijd voor landrechten. In 2022 staan drie landrechten
projecten extra in de schijnwerpers.
In Guatemala steunt de lokale partner van Vastenactie
drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun
rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke
rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat
betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en
kostbare landbouwgrond verdwijnt. De lokale
partnerorganisatie steunt de dorpen bij het opbouwen
van duurzaam watermanagement, leert hun wat hun
rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen.
In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze
hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe
land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is
onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de
volwassenen. Vastenactie ondersteunt 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het
opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.
De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor verschillende uitdagingen. Er is een
groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor
zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren,
trekken daarom naar de stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Er zijn ook families
zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed
materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van
dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de
loer. Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen kassen,
bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.
Materialen
Alle campagnematerialen zijn inmiddels beschikbaar en kunnen via de webshop van Vastenactie
besteld worden. Uiteraard zijn er de nodige (gratis) campagnematerialen zoals poster, vertelposter,
folder, vastenzakje, collectedoos en placemats. Daarnaast kunnen allerlei materialen gedownload
worden. Zo kan men de beschikking krijgen over campagnefoto’s, informatieve teksten, bouwstenen
voor vieringen (beschikbaar vanaf januari 2022) en een pelgrimstochtboekje met wandelingen (o.a.
vanuit Simpelveld).
Pelgrimstocht
De jaarlijkse pelgrimstocht is in 2022 beperkt tot een wandeling van één dag en wel in het Friese
Drachten. Die landelijke pelgrimstocht wordt gehouden op zaterdag 2 april 2022. Er is een 20 km
lange route gepland langs oude kerkjes en door verrassende natuur, met ruimte voor bezinning en
gebed onderweg.
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Opnieuw is er een virtuele pelgrimstocht, nu door Latijns-Amerika,
uitgezet, na het succes van eenzelfde onderneming vorig jaar. In de
vastentijd van 2021 namen 350 wandelaars aan deze virtuele tocht
deel, samen waren ze goed voor 35.000 afgelegde kilometers,
virtueel afgelegd door Afrika, en een opbrengst van € 24.000.
Mensen wandelen in hun eigen omgeving en voeren de gewandelde
kilometers op de computer of mobiele telefoon in op de speciale
actiewebsite. De kilometers van alle deelnemers worden bij elkaar
opgeteld en zo wandelt men samen de gehele virtuele route. Twee
keer per week ontvangen de deelnemers een mailbericht met daarin
informatie en foto’s over het land waar doorheen gewandeld wordt
of over een project dat Vastenactie ondersteunt. Aan deze virtuele
pelgrimage kan individueel deelgenomen worden, maar ook als
(parochiële) groep. En iedere deelneemster of deelnemer kan zich natuurlijk laten sponsoren.
Aanmelden kan vanaf januari 2022 via de website van Vastenactie.
Hongerdoek
In 2022 wordt voor het tweede jaar de hongerdoek U
GEEFT MIJN VOETEN DE RUIMTE, de kracht van
verandering van de Chileense kunstenares Lilian Moreno
Sánchex gebruikt. Zij verwerkte in deze hongerdoek
ervaringen met onrecht in haar moederland. Vanuit de
symboliek van de hongerdoek zijn lijnen te trekken naar
de landrechtencampagne en naar situaties waar mensen
geweld moeten ondergaan en bedreigd worden in hun
landrechten.
Een röntgenfoto van een gebroken voet van een demonstrant is de basis van de hongerdoek. Met
een gewonde voet kun je niet meer gaan of staan waar je wilt, zoals in situaties waar mensen hun
landrechten kwijtraken en zij letterlijk niet meer kunnen lopen op hun eigen grond.
De kunstenares verwerkte op de hongerdoek stof en aarde afkomstig van het plein in Santiago de
Chili waar vaak demonstraties plaatsvinden. Zo ontstaat er een directe verbinding tussen de verhalen
van mensen die opkwamen voor hun rechten en het kunstwerk. Stof en aarde laten ook de
verbondenheid zien met de plek waar mensen leven, waar ze akkers verbouwen en voedsel oogsten.
De gouden bloemen op de hongerdoek zijn tekenen van hoop dat het
anders kan en verandering mogelijk is. Mensen die opkomen voor
hun rechten, inheemse volken die blijvend kunnen beschikken over
hun land en waterbronnen. Gezinnen die een nieuwe band
opbouwen met het land en weer zicht krijgen op een toekomst.
Ruimte om te leven! Zo krijgt het psalmvers ‘U geeft mijn voeten de
ruimte’ nieuwe betekenissen door verhalen van mensen wereldwijd.
De hongerdoek zelf (in twee formaten), gratis A4-afbeeldingen, een folder, een informatiebrochure
en een PowerPointpresentatie zijn te bestellen en te downloaden via de webshop van Vastenactie.
Scholen
Vastenactie heeft wederom een uitgebreid aanbod voor basisscholen, met lespakketten, een
scholentour, tips om een sponsoractie op te zetten en natuurlijk de nodige fondsenwervende
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materialen zoals spaardoosjes en posters. Het lespakket is meer algemeen van opzet, zodat het ook
goed gebruikt kan worden door scholen die meedoen aan een eigen, door Vastenactie goedgekeurd
project. Kijk voor meer informatie op de scholen-website van Vastenactie. Nota bene: aanvragen
voor de scholentour met een voorstelling, geschikt voor alle groepen en verzorgd door de
poppenspelers en verhalenvertellers Carla Vis, Matthijs Vlaardingerbroek en Jan-Marcel Vellinga,
dienen vóór 1 december 2021 bij Vastenactie binnen te zijn.

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen
o

o

o

Luce, het Centrum voor Religieuze Communicatie van de universiteit van Tilburg, heeft een
interessante cursus Pelgrimeren zonder reizen, drie bijeenkomsten op 10 maart, 24 maart en 7
april 2022, telkens van 14.00 tot 16.30 uur, TST Nieuwegracht 61 Utrecht. De beperkingen
tijdens de Covid-pandemie maakten reizen vaak onmogelijk. Wat rest was dagdromen. Een
alternatief, ook ná coronatijden en in navolging van een oude spirituele traditie, is te kiezen voor
de contemplatieve reis. Informatie over programma en sprekers en aanmelden via deze website.
Zo’n 40.000 mensen gingen zaterdag 6 november 2021 in Amsterdam
de straat op tijdens de Klimaatmars met als doel dat het kabinet nú in
actie komt met ambitieuze, eerlijke klimaatplannen voor een weerbaar
heden en een leefbare toekomst. Op YouTube is een zogenaamd
aftermovie te vinden. Een terugblik op de internationale pelgrimstocht
Gewoon gaan! is eveneens beschikbaar. En men kan nog eens de
klimaatviering in de Westerkerk bekijken.
Het zal zeker niet de laatste klimaatdemonstratie zijn geweest. Kijk
voor verdere acties, ook lokaal bij onder meer de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, op
de website van de Klimaatmars.
In Heerlen vond een klimaatpelgrimstocht plaats op die dag, onder het motto ‘We gaan ervoor!’.
Een dertigtal mensen liep mee en luisterde naar de uitleg van René Petit van het IVN Heerlen en
enkele overdenkingen van Guus Prevoo van het Missionair Overleg Parkstad.
Nederlandse inwoners behoren voor een heel groot deel tot de 10% rijkste consumenten in
deze wereld. Voor een eerlijke verdeling van de klimaatvervuiling zou de uitstoot van iedere
burger hier gemiddeld met een factor tien omlaag moeten. De website van Milieu Centraal heeft
allerlei praktische tips wat er op het gebied van vervoer, huisvesting en eten (pakweg 60% van
onze emissies) mogelijk is om hieraan een bijdrage te leveren. Misschien iets om in het
parochieblad op of de parochiewebsite aandacht aan te besteden?
Vitamine B is een mini-podcast van de Beweging van Barmhartigheid. In Vitamine B vertellen
gasten over de rol van barmhartigheid in hun leven. Kort, in een paar minuten.
Te horen is theoloog Paul van Geest, ooit 'theoloog van het jaar'. Hij is hoogleraar in Tilburg,
Rotterdam en Leuven. Voor hem is barmhartigheid vitaal én eigentijds, ook al haalt hij zijn
inspiratie uit de vierde eeuw, bij de kerkvader Augustinus. Beluister deze podcast hier.
En ook rabbijn Awraham Soetendorp, lid van het Comité van Aanbeveling van de Beweging van
Barmhartigheid. Hij was indertijd ook een van de initiatiefnemers van het 'Earth Charter'.
Begrijpelijk dus dat hij in zijn bijdrage aan Vitamine B een direct verband legt tussen
barmhartigheid en het opkomen voor het behoud van de aarde.
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En in de tiende aflevering is Roek Lips aan het woord. Hij interviewde honderd wijze mensen
over de vraag wat ons in deze verwarrende tijden te doen staat. Daarbij valt het woord
barmhartigheid opvallend weinig. Hoewel... Beluister het zelf.
o

Het Belgische Kerknet publiceerde een artikel 9 krachtlijnen in het denken van paus Franciscus
over klimaat. Naar onze bescheiden mening goed te gebruiken voor een artikel in het
parochieblad of een preek over het thema milieu en armoede.

o

Nog steeds iedere week stuurt een groep kerkelijk werkenden rond Jan de Beer, genaamd
Vluchtelingen van Lesbos, een e-mailbericht naar belangstellenden over ontwikkelingen rond de
opvang van vluchtelingen op Lesbos en elders. Daarin staan ook verwijzingen naar interessante
artikelen en achtergrondinformatie. Zo publiceerde Trouw een interview met bisschop Jan
Hendriks van Haarlem-Amsterdam, waarin deze pleit voor een ruimhartig asielbeleid. En
Manuela Kalsky brak tijdens een herdenkingsdienst voor vluchtelingen die zijn omgekomen aan
de Europese grenzen een lans voor ‘moreel leiderschap om een inclusieve en duurzame
migratiepolitiek vorm te geven’.
Door de pushbacks en de erbarmelijke situatie voor asielzoekenden en vluchtelingen in
Griekenland is het aantal vluchtelingen overigens enorm afgenomen. De Griekse situatie is zo
erbarmelijk dat Duitse en Nederlandse rechters hebben geblokkeerd dat mensen die opnieuw
asiel aanvragen, worden teruggestuurd naar Griekenland vanwege het ‘ernstige risico op
onmenselijke en vernederende behandeling’.
Ook wordt gewezen op de website Takecarebnb.org, die gastgezinnen en vluchtelingen bij
elkaar wil brengen voor een verblijf tussen twee weken en drie maanden van vluchtelingen bij
gastgezinnen.
Jongeren van pakweg 12 tot 18
jaar kunnen via het digitale spel
Walk in my shoes ontdekken wat
zij zouden doen als vluchteling.
Sifa uit Congo, Hassan uit Syrië of
Senait uit Eritrea. Drie jongeren
die voor erg moeilijke en
levensbepalende keuzes staan. Ze
ontvluchten hun land. En nu? Wat
zou jij doen in hun plaats? Dat kan
je uitproberen via dit online spel,
ontwikkeld door de Belgische organisaties Caritas International en Justice & Paix.

o

Wie zich gedegen wil voorbereiden op de Camino naar Santiago de Compostella kan terecht op
de website ¡Buen Camino! ¡Buen Camino! zet alle informatie op een rij over de natuur, het
erfgoed en de ervaringen van andere wandelaars. Je krijgt een overzicht van de diverse routes
en van de geschiedenis van deze aloude pelgrimsweg. En je kunt al een virtueel voorproefje
beleven op de grote finale van de Camino: de aankomst bij de kathedraal van Santiago.
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o

Het tropisch regenwoud wordt overal ter wereld in hoog tempo gekapt. Om
plaats te maken voor palmolieplantages of sojateelt. Want dat is gemakkelijk
en goedkoop. Maar miljoenen mensen en dieren én het klimaat zijn hiervan de
dupe. Toch blijven grote Nederlandse banken, verzekeringen en
pensioenfondsen investeren in bedrijven die ontbossing veroorzaken. Wil je
zien of jouw bank, verzekering of pensioenfonds goed of slecht scoort op
dierenwelzijn, klimaatverandering en mensenrechten? Kijk dan op de Eerlijke Geldwijzer. En
wellicht kun je je daarna laten leiden door het motto Practice what you preach om te beslissen
of je bij die financiële dienstverlener blijft of niet.

o

We willen sneller, groter, méér. Is dat altijd beter, of groeien zo ongemerkt ook de problemen?
Van kleine stress over te weinig opslagruimte op je telefoon tot wereldwijde vervuiling… If
things grow wrong, dan ontstaat er groeipijn in allerlei soorten en maten. Deze groeiverslaving
is de aanleiding voor de expositie If Things Grow Wrong. Nu te zien tot en met 20 februari 2022
in museum De Lakenhal in Leiden. Meer informatie en tickets via deze website. Hier kun je
alvast een online duik nemen in alle meeslepende aspecten van onze groeiverslaving.

o

Wel of geen derde COVID-prik? Dat is de vraag die Ageeth Potma stelt via de website Mijn derde
COVID-19-prik naar Afrika. Het is immers nog steeds niet duidelijk of zo'n derde prik voor
gezonde personen wel zinvol is, terwijl wereldwijd er nog miljoenen mensen zijn die helemaal
geen vaccin gehad hebben en dus nog steeds groot gevaar lopen om ernstig ziek te worden.
o
Onder de titel GEEF GAS! HERVERDELING
ENERGIECOMPENSATIE werkt de Raad van Kerken aan een
plan om de door de overheid aangekondigde
energiecompensatie van circa €400 terecht te laten komen
bij huishoudens die dit echt nodig hebben. Via lokale
kerkelijke fondsen zouden mensen het gekregen geld,
geheel of gedeeltelijk, beschikbaar kunnen stellen voor
herverdeling, zo is het idee. Zie voor meer informatie en de laatste stand van zaken deze
website.

o

‘Wat zijn we hier aan het doen?’ vroeg de
afgevaardigde van Bangladesh zich af. ‘Praten we over
een akkoord, of onderhandelen we hier over iets waar
helemaal niet over te onderhandelen valt: onze
toekomst, ons bestaan?’
Wie het allemaal nog eens na wil lezen kan hier een
uiteraard onvolledig overzicht downloaden van
artikelen in kranten en tijdschriften over de
milieuconferentie COP26 in Glasgow.
Tweehonderd protestantse predikanten en theologen hebben de PKN-leiding opgeroepen om
feller te reageren op de klimaatcrisis. Zo zouden alle 1500 PKN-kerken in het land en het
hoofdkantoor snel klimaatneutraal moeten worden. Katholieke pastores die Laudato Si’, Fratelli
Tutti en verdere uitspraken van paus Franciscus over de klimaatverandering en armoede serieus
nemen, kunnen niets anders dan zich hierbij aansluiten.

Misssionair
Overleg Parlstad

Nieuwsbrief 2021 nr. 6

Pagina 9 van 10

o

Milieudefensie geeft 5 tips voor een duurzame kerstboom.

o

Bij een duurzaam leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de slag te gaan. In
de door GroeneKerken gelanceerde Duurzame Bucketlist app vind je de belangrijkste. Ga ermee
aan de slag en maak duurzame stappen op weg naar een groene kerk, waarvan er inmiddels 350
in heel Nederland zijn (zie ook de website van GroeneKerken).

o Van 16 tot en met 23 januari 2022 wordt op initiatief van de
Raad van Kerken en Missie Nederland de Week van gebed voor
eenheid gehouden, met als motto Licht in het duister. Christenen
uit de hele wereld worden uitgenodigd stil te staan bij de ster
van Bethlehem. Meer over deze Week van het gebed en over
mogelijkheden om als geloofsgemeenschap mee te doen, vindt
men op de website Week van het gebed
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 (febr-mrt
2022) dient ten laatste vrijdag 21 januari 2022 ingeleverd te worden.
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