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Het mag geen naam hebben en toch …
We zijn al een eind op weg in het nieuwe jaar 2022. Toch nog enkele suggesties voor goede
voornemens, daarvoor is het immers altijd wel het juiste moment. De suggesties zijn afkomstig van
de Laudato Si Movement.
1. Wees een dag per week (of maand) als vrijwillig(st)er dienstbaar aan hen die dat het meest
nodig hebben.
2. Beweeg meer (ook door de fiets te gebruiken in plaats van de auto) en eet meer groenten en
fruit (in plaats van vlees).
3. Plan zeker één maal per week een ‘wandel- en bidtocht’ door de natuur als een ‘ontmoeting’
met Gods schepping.
4. Onderhoud je relaties en laat je verplichtingen niet jouw contact met familie en vrienden
negatief beïnvloeden.
5. Neem de tijd om je roeping op het spoor te komen en welke weg God voor jou bestemd
heeft.
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Uit het Overleg
o

In memoriam diaken Wiel Keijmis.
De vorige keer hebben we vermeld dat diaken Wiel Keijmis zijn 25 jarig
jubileum als permanent diaken vierde. Helaas moeten we nu melden dat
Wiel op 22 december 2021 na een kort ziekbed overleden is. Wiel was een
sociaal bewogen diaken en mens en bezocht vanuit de parochie St.-Joseph
Heerlerbaan trouw de bijeenkomsten van het Missionair Overleg Parkstad.
Naast zijn tomeloze inzet een steun voor de zieken, nabestaanden en
allerzwaksten in onze samenleving, memoreren wij zijn verdienstelijke
betrokkenheid bij de Missionaire Werkgroep Heerlerbaan. En wellicht zijn grootste verdienste
was zijn inzet, betrokkenheid en ondersteuning voor zijn project Stichting ‘Warm Hart voor
Siberië’. We wensen zijn echtgenote Ciska en zijn familie alle sterkte toe.

o

Vanwege de toen geldende lockdown kon de op dinsdag 11 januari 2022 geplande
inspiratieavond voor MOV-groepen en pastores in Parkstad geen doorgang vinden. Een nieuwe
datum is nog niet gepland, maar die komt er beslist wel. We houden jullie op de hoogte.

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
boeren en andere mensen geholpen in hun strijd voor landrechten. In 2022 staan drie landrechten
projecten extra in de schijnwerpers.
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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.
Bouwstenen voor vieringen
Zoals ieder jaar stelt Vastenactie ook dit jaar Bouwstenen voor
vieringen beschikbaar. Parochies besteden op uiteenlopende
manieren aandacht aan de Vastenactie tijdens de vieringen.
Sommige parochies geven elke week informatie over de
projecten en collecteren ook in elke viering. Andere parochies
hebben één themaviering die volledig in het teken staat van de
Vastenactie. In deze Bouwstenen voor vieringen is rekening
gehouden met de verschillende praktijken in parochies. Er is
materiaal voor elke zondag, maar men kan ook een keuze maken
uit de meditaties en gebeden. De Bouwstenen omvatten ook
suggesties voor liederen, het Vastenlied Vast iets en teksten &
gebeden voor vastenmaaltijden. De Bouwstenen kunnen hier
besteld en daarna gedownload worden.
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 naast de bovengenoemde Bouwstenen voor vieringen de beschikking krijgen
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over campagnefoto’s, informatieve teksten 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.
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 via de Wandel-voor-een-ander- website van Vastenactie.
Wie nog eens de Wandel-voor-een-ander-tocht van 2021 door Afrika wil nalezen, kan via de
webshop van Vastenactie het Verhalenboekje wandel voor een ander bestellen en downloaden.
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.
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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
(met nieuw Meditaties) en een PowerPointpresentatie zijn te bestellen en te downloaden via de
webshop van Vastenactie.

Vastenactie-pelgrimstocht Missionair Overleg Parkstad
Op zaterdag 26 maart 2022 staat de jaarlijkse Pelgrimstocht van het
Missionair Overleg Parkstad, waarin de MOV- en missiegroepen van de
dekenaten Heerlen en Kerkrade samenwerken, op het programma. De
pelgrimstocht van ongeveer 5 km -dus ook voor de ongeoefende
wandelaar te doen- staat in het teken van het Vastenactiethema Je land
is je leven.
Vertrokken wordt vanaf 11.00 uur bij de St.-Joseph-kerk aan de Heerlerbaan, Dr. C. Meulemanstraat
1 te Heerlen. Onderweg zijn er enkele tussenstops voor meditatie en bezinning. Bij terugkomst is er
in de St.-Joseph-kerk een broodje en koffie beschikbaar. De bijeenkomst wordt afgesloten met een
pelgrimsgebed.
Deelname is gratis, maar een vrije gave voor het project van Vastenactie in Brazilië is welkom. Er is
ook aandacht voor minderbedeelden van dichtbij, het zou fijn zijn als u een of meerdere
levensmiddelen hiervoor wilt meenemen.
Deelnemen kan alleen maar door voorafgaande aanmelding bij mevrouw Ans Houben, liefst per
email (ajhouben@hetnet.nl) of, wanneer het anders niet mogelijk is, per telefoon 045-5412448. De
op dat moment geldende corona-maatregelen zijn van toepassing.
Wanneer er meer zicht is op wat de diverse parochies in Parkstad ondernemen, wordt dat op de
website van het Missionair Overleg Parkstad geplaatst of krijgt u er een extra bericht over.

Sponsoractie 600 km voor landrechten
Guus Prevoo heeft zich voorgenomen tijdens de vastentijd 40 dagen lang
gemiddeld 15 km per dag te lopen, onder het motto 600 km voor landrechten.
Je kunt hem sponsoren door een bedrag over te maken naar zijn digitale
collectebus bij Vastenactie.
En wil je een dagje mee lopen, dan ben je van harte welkom. Mocht de afstand
van 15 km een probleem zijn, dan past hij het rondje met jou aan tot 5 of 10
km. En mocht je meer in je mars hebben, 25 km bij voorbeeld, dan kan er ook
naar Aachen gelopen worden, deels over de Koningsweg, die Karel V op 22 oktober 1520 volgde om
een dag later in Aachen tot keizer gekroond te worden. Laat het maar weten (met een datum die je
uitkomt) via een bericht op zijn emailadres. Er wordt iedere dag gestart om 9.00 uur ’s morgens
vanaf Schiffelderstraat 6a in Simpelveld.
Natuurlijk kun je ook zelf een digitale collectebus bij Vastenactie aanmaken en/of een sponsoractie
beginnen.
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Duurzaamheid in het dagelijks leven
Klooster Wittem, ontmoetingsruimte Scala,
Wittemer Allee 34. Woensdag 16 februari 2022,
19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden via
www.kloosterwittem.nl/Agenda of per telefoon
043-4501741. Deelname is gratis.
Duurzaamheid. Iedereen heeft het erover tegenwoordig. Duurzaam leven
betekent: zo leven dat de aarde niet wordt uitgeput en dat ieder mens - nu
en in de toekomst - op een menswaardige manier kan bestaan. Dat betekent
bijvoorbeeld minder afval produceren en minder energie gebruiken. Voor
een deel is dat een opdracht voor overheid en bedrijven, maar ook ieder
mens kan zijn of haar steentje bijdragen. Daarover gaat deze workshop. Hoe
duurzaam leeft u? En hoe kan het duurzamer? Samen met biologe Marjolein
Tiemens bekijken we onze eigen invloed op natuur, milieu en klimaat.
Klooster Wittem is lid van het netwerk van ‘Groene Kerken’. Daarom staat
regelmatig een onderwerp op de agenda dat te maken heeft met zorg voor de schepping.

De Drie Ringen Parkstad
De eerst volgende activiteit van de Drie Ringen,
een lezing door pastoor Harrie Brouwers over
Jona in de walvis, is op woensdag 2 februari
2022, 14.00 uur. Een en ander is afhankelijk van
de dan geldende coronamaatregelen. Let op: de
aanmeldtermijn sluit in de regel pakweg één
week voor de betreffende activiteit.
Op dinsdagmiddag 8 februari 2022 staat er in
Nieuwenhagen een bijeenkomst gepland met Joke van der Steen over Volksgeneeskunde: de
bakermat van de huidige geneeskunde.
Donderdagmiddag 17 februari 2022, 12.45 uur, is er Samen eten & samen kijken in Eygelshoven.
Vertoond wordt de Deense film Er komt een dag uit 2016, over twee broertjes in de jaren ’60 in een
jongensinternaat, waar de rechtlijnige directeur zijn ouderwetse opvoedingsmethodes met harde
hand toepast.
Dinsdagavond 22 februari 2022 is een bijeenkomst over Honderdvijftig liederen, het boek Psalmen
op het programma, met een inleiding door pastoor Marc Heemels.
Zentangle, een workshop meditatief tekenen onder leiding van Agnes de Pont,
wordt gehouden op woensdagmiddag 2 maart 2022 in het Clemensdomein in
Brunssum.
Dinsdagochtend 15 maart 2022 is gereserveerd voor een Kennismaking met de
Oosterse Orthodoxie in Maastricht.
De melancholische en mysterieuze film Dolor y Gloria wordt vertoond bij
Samen eten & samen kijken op donderdagmiddag 17 maart 2022, 12.45 uur,
in Eygelshoven.
Uitwisselen van spiritualiteit is het thema van een bijeenkomst onder leiding van Kees Hollemans op
woensdagmiddag 23 maart 2022 in Brunssum.
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Vrijdagmiddag 25 maart 2022 om 13:30 uur start in Rimburg de wandeling Langs de Worm naar de
oosterburen.
Annie Schreuders – Derks laat dinsdagavond 29 maart 2022 in Heerlerbaan haar licht schijnen op
gebruiken rond vasten en Pasen, onder de titel Van Esjellegoonsdig tot Paosje.
En de laatste activiteit in de reeks die we hier vermelden is een bezoek aan de kerken van Ransdaal
en Wijlré op woensdagmiddag 6 april 2022 om daar de glas-in-loodramen van Jan Dibbets te
bewonderen.

Oprichting kerkelijke instelling ‘Laudato Sí Alliantie Nederland’
De Laudato Sí Werkgroep Nederland, een initiatief van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie en Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR), promoot sinds de publicatie
van Laudato Sí de visie van paus Franciscus op ‘integrale
duurzaamheid’ in de Nederlandse kerk en samenleving. Lidorganisaties zijn: Bisschoppenconferentie, KNR, Vastenactie,
Socires, Huis van Dominicus, Cordaid, Groengeloven.com,
Solidair Groningen & Friesland, De KIM en het Netwerk
Katholieke Vrouwen.
De urgentie van de thema’s die paus Franciscus aansnijdt, is de
afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Het rapport dat
het IPCCC de voorbije zomer publiceerde, bevestigt onomstotelijk dat menselijke activiteiten hebben
bijgedragen aan klimaatverandering. Er is een brede consensus dat gezamenlijk handelen geboden is.
De COVID-pandemie laat ook duidelijk zien dat wij als mensheid met elkaar verbonden zijn en dat de
grote problemen van onze tijd alleen kunnen worden opgelost door samen te werken.
Laudato Sí biedt een moreel en spiritueel kompas in de zoektocht naar een wereld die toekomst
heeft. Helaas is Laudato Sí in katholieke kringen nog te weinig bekend en is de invloed ervan in
Nederland nog te beperkt. Om deze redenen heeft het bisdom Den Bosch in overleg met de KNR
afgelopen zomer een kerkelijke instelling opgericht met de naam: Laudato Sí Alliantie Nederland.
Voorzitter is Mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en samenleving.
De Laudato Sí Alliantie krijgt twee medewerk(st)ers, een coördinator en een
communicatiemedewer(st)er, waarvoor de sollicitatieprocedure inmiddels een heel stuk gevorderd
is. Beide medewerk(st)ers zullen kantoor houden bij Vastenactie in Den Haag.

Café Mondiaal: ‘Lesbos en een falend vluchtelingenbeleid’
Café Mondiaal, 73ste aflevering
Donderdag 3 februari 2022, aanvang 19.30 uur.
Café Pelt, Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen-centrum
In het najaar 2020 is het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland
Lesbos wereldnieuws. De mensonterende situatie escaleerde met een
grote brand. Tegelijkertijd zijn er ook in onze omgeving initiatieven om
500 vluchtelingkinderen naar Nederland te halen. We zijn nu anderhalf
jaar verder. Zijn er verbeteringen te constateren?
Misssionair
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Deze Café Mondiaal start met een (korte) inleiding van Will
Janssen. Hij is in oktober 2021 als vrijwilliger voor de Stichting
‘Because We Carry’ een week naar Lesbos geweest. Hij wil
graag zijn ervaringen met ons delen.
In het daarop volgende gesprek zal ook de actuele
vluchtelingenproblematiek aan de orde komen. Op talrijke plekken aan de grenzen van de Europese
Unie zijn er grote problemen, denk aan Wit-Rusland – Polen, de eilanden in de Middellandse Zee,
Afghanistan, Frankrijk versus Engeland. Strijdig met alle afspraken over de
opvang van vluchtelingen worden mensen met geweld teruggestuurd, de
zogenaamde ‘push backs’. Ook in Nederland is de opvang van
vluchtelingen nog steeds actueel. Overal zijn de mensenrechten van de
vluchtelingen in het geding.
We willen deze Café Mondiaal met elkaar spreken over hoe wijzelf kunnen
bijdragen aan het verbeteren van de situatie van de vele mensen die een
uitzichtloos bestaan lijden of slachtoffer zijn van politieke druk.
Voor deze bijeenkomst zijn de dan geldende Coronamaatregelen voor de horeca van toepassing.

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen
o

Milieudefensie heeft, met de recente overwinning in de rechtszaak tegen Shell op zak, 29
bedrijven in Nederland dringend verzocht om vóór 15 april 2022 met een goed milieuplan te
komen waarin staat hoe de CO2-uitstoot zo snel mogelijk afgebouwd kan worden. Wanneer de
aangeschreven bedrijven in gebreke blijven, volgt er mogelijk een rechtszaak tegen die
bedrijven. Wie de brief van Milieudefensie mede wilt ondertekenen, kan dat op deze website
doen. De reacties zijn grotendeels positief, maar gaan de bedrijven ook echt veranderen? Als ze
genoeg onder druk gezet worden wel. Vijf succesverhalen laten zien dat het mogelijk is.

o

In een artikel op De Bezieling, De ecologie van kerstmis, verwijst Erik Borgman naar een blog van
Bruno Latour, de Franse socioloog en filosoof, op de website van AOC, Imaginer les gestesbarrières contre le retour à la production d’avant-crise. Latour pleit ervoor de routines van vóór
de corona-pandemie niet klakkeloos te hervatten, maar een gewetensonderzoek te doen. Welke
van de opgeschorte activiteiten zou je niet en welke juist wel willen hervatten? Wat zou er
moeten gebeuren om dat inderdaad mogelijk te maken? De in totaal zes vragen, zie het artikel
van Borgman, vormen mogelijk ook een goede leidraad voor parochies en kerkelijke groepen
zoals de MOV voor een herstart in de periode ná corona.

o

73% van de Nederlanders vindt dat bedrijven geen natuursteenproducten mogen verkopen
waarbij werknemers worden uitgebuit. Dat blijkt uit onderzoek door Ipsos dat in opdracht van
FNV, CNV Internationaal en Arisa in december 2021 is uitgevoerd. In het merendeel van de
steengroeven vinden echter nog misstanden plaats. Actie van bedrijven en politiek is nodig.
Maar ook kerken kunnen iets doen op dit vlak.
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Pastores en beheerders van kerkhoven die informatie willen hebben over bedrijven die
grafstenen kunnen leveren die vrij zijn van kinderarbeid, kunnen per email contact opnemen
met Gine Zwart van Arisa.

o Eind november 2021 verscheen de vierde editie van de jaargang 2021
van de Missionaire Agenda, uitgegeven door de KNR. Via de KNR
verschijnt er ook zesmaal per jaar een digitale Nieuwsbrief Missionaire
Agenda (bekijk hier de uitgave van januari 2022). Wie een abonnement
op (een van) beide uitgaven wil kan een email sturen naar de KNR.

o

Twee initiatieven van NieuwWij, die de moeite waard zijn.
 De coronacrisis heeft impact en we zitten in een lockdown. We
leven met beperkingen. De campagne Lockdown & Retraite
vanuit diverse religies en levensbeschouwingen biedt
ondersteuning over hoe je kunt omgaan met gevoelens van
onvrijheid, eenzaamheid, isolatie en beperkingen.
 Wereldwijd staat het behoud van onze planeet hoog op de
agenda. Ook Nederland zit midden in een transitie. Maar wat is
duurzaamheid en wie bepaalt dat? Is er ruimte voor
verschillende visies, idealen en werkwijzen binnen de duurzaamheidsbeweging, of wordt in
de strijd tegen klimaatverandering ook de strijd tegen ‘de ander’ uitgevochten? Hoe kunnen
we werken aan mondiale klimaatrechtvaardigheid, een goed leven voor allen, en welke rol
speelt zingeving in dit geheel? Deze en nog vele andere vragen liggen ten grondslag aan het
beleidsthema Inclusieve duurzaamheid.
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o

Takecarebnb is nog steeds op zoek naar gastgezinnen, vooral ook in de provincie Limburg. Op dit
moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het
asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb maakt het mogelijk dat zij tijdelijk bij een
gastgezin logeren. Heb jij een kamer over of ken je mensen/gezinnen die een kamer over
hebben? Voor gastgezinnen is de logeerperiode een bijzondere ervaring. De gast blijft maximaal
drie maanden logeren. Je geeft je gast een warm welkom en een positieve start in Nederland.

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
2022) dient vóór vrijdag 25 maart 2022 ingeleverd te worden.

Misssionair
Overleg Parlstad
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