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Het mag geen naam hebben en toch … 

Met de virtuele tocht Wandel voor een ander van Vastenactie door Latijns-Amerika zijn we, 

op het moment dat ik dit schrijf, aangekomen op de grens tussen Uruguay en Argentinië. In het 

oorspronkelijke leefgebied van de Charrúa, een volk dat zwaar te lijden heeft gehad onder de 

Europese invasie, die als ‘ontdekking van Amerika’ te boek staat. De naam ‘charrúa’ is, zo lees ik in de 

reisberichten van Vastenactie, een vervorming is van het woord ‘cherarúa’ uit de oorspronkelijke 

lokale taal. Daarin betekent het: ‘mijn tegendeel’ of ook ‘de ander’. De mens is een mens door de 

ander. En dat doet weer denken aan het Afrikaanse begrip Ubuntu, Ik ben omdat jij bent omdat wij 

zijn. 

In deze dagen van een oorlog, die dichtbij is gekomen, heb ik al vaker moeten denken aan 

het denken en voelen dat achter Ubuntu schuil gaat. In 2017 is er een hongerdoek verschenen bij het 

Duitse Misereor en Vastenactie in Nederland, die een verbeelding is van dat Ubuntu-denken (zie ook 

afbeelding). De titel van de doek is dan ook: Ik ben omdat wij zijn. 

Bij het uitwerken van gebruikssuggesties en bezinnende 

teksten bij deze hongerdoek, heb ik indertijd dankbaar 

gebruik gemaakt van Ich und Du van Martin Buber. En van 

een boekje van de Limburgse missionaris Tjeu Haumann. 

Voor beiden dienen menselijke relaties gekenmerkt te 

worden door dialoog. Dat is heel iets anders dan discussie, 

waarbij je de ander probeert te overtuigen van jouw gelijk. 

Bij dialoog probeer je juist het omgekeerde. De opvattingen 
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van de ander serieus nemen en jouw gelijk daaraan toetsen, met als mogelijk gevolg dat je je eigen 

gelijk (of wat daarvoor doorgaat) moet bijstellen. 

 Het ware zeer te hopen dat wereldleiders en politiek verantwoordelijken in hun streven naar 

het voorkomen en zeker bij het oplossingen van conflicten uit zouden gaan van een dergelijke 

dialoog en niet star zouden vasthouden aan wat zij denken dat hun eigen gelijk is. En ook wij zelf 

kunnen in onze dagelijkse omgang met anderen nog heel wat leren door niet de discussie aan te 

gaan, maar de dialoog te zoeken.  

 Niet gemakkelijk, natuurlijk. En toch… Daarom sluit ik dit voorwoordje af met een stukje tekst 

uit een Zegen van onrust, zoals die ooit verschenen is in Uur van de Waarheid. Toelichting bij het 

Kairos Document van Palestijnse Christenen:  

Moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid  

dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld.  

Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 

 

Inspiratie-avond voor MOV-groepen en pastores in Parkstad 

Velen hebben moeite met het idee om klakkeloos op de oude voet verder te gaan nu 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 17 mei 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 Nevelstein 

• Hoe gaat het met iedereen? 

• Hoe zien we de toekomst? 

• Pauze 

• Inspiratiefilmpjes 

• Vragen 

• Afsluiting 
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Om aan deze inspiratie-avond te kunnen deelnemen, dient men zich vóór 10 mei 2022 aan te melden 

bij voorkeur per e-mail bij het Missiebureau. 

Uit het Overleg 

o Deze Nieuwsbrief voor MOV-missie-groepen en pastores in de Parkstad (dekenaten Heerlen 

en Kerkrade) verschijnt sinds het uitbreken van de corona-pandemie om zo de 

informatievoorziening bij het uitvallen van de bijeenkomsten van het Missionair Overleg 

Parkstad in stand te houden. Graag vernemen we van jullie of de Nieuwsbrief in een 

behoefte voorziet. Stuur je antwoord naar Guus Prevoo. 

o Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat de Pauselijke Missiewerken (Missio) werden 

opgericht. Natuurlijk wordt dat feit in oktober dit jaar herdacht. Omdat Nederland met name 

in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw een groot aandeel heeft gehad in de missionering 

(rond 10% van alle missionarissen wereldwijd was toentertijd uit Nederland afkomstig) 

nodigt paus Franciscus speciaal leden van Nederlandse MOV- en missiegroepen van harte uit 

om deze herdenking in Rome mee te vieren. Per bisdom kunnen maximaal 10 leden van 

MOV- en missiegroepen deelnemen. De reis (vanaf Keulen per 1ste klas in nachttrein) en het 

verblijf (in 5-sterren-hotel Sofitel Roma Villa Borghese) worden bekostigd door het Vaticaan 

en zijn dus gratis voor de deelneemsters en deelnemers. Wees er snel bij als je mee wilt 

gaan: aanmelden kan alleen deze week 13 op vrijdag via deze link. 

Laatste loodjes Vastenaktie 2022: Je land is je leven 

De 62ste Vastenactie met als thema Je land is je leven loopt op zijn einde. 

Giften voor de diverse projecten met landrechten als belangrijk onderwerp in 

Guatemala en Brazilië zijn nog steeds welkom. 

In Guatemala steunt de lokale partner van Vastenactie drie Maya-

gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. En in het noordoosten van 

Brazilië kleine boeren die voor verschillende uitdagingen staan.  

 

Virtuele pelgrimstocht  

 

De virtuele pelgrimstocht door Latijns-

Amerika is ook deze Vastentijd een groot succes. De pelgrims 

naderen langzamerhand weer het startpunt in Guatemala van 

een tocht die uiteindelijk 33.000 km lang zal zijn. Wie de laatste etappes nog mee wil wandelen, kan 

zich via de Wandel-voor-een-ander- website van Vastenactie aanmelden. 

 

Sponsoractie 600 km voor landrechten 

 

Ook Guus Prevoo schiet goed op bij zijn 600 km voor landrechten-tocht. Uiteraard zijn sponsors nog 

altijd welkom, zie zijn digitale collectebus bij Vastenactie. En je kunt nog altijd een dagje meelopen 

wanneer je dat leuk vindt. 

 

Wandelingen 

 

Op de website van de parochiefederatie De Pelgrim staan wandelingen van diverse lengtes (circa 5, 

10 en 15 km), die starten bij een van de drie kerken in de federatie Simpelveld, Ubachsberg of 

mailto:info@missiebureau.nl
mailto:guus.prevoo@home.nl
https://all.accor.com/hotel/1312/index.en.shtml?y_source=1_MTQ1MzU2OTYtNDgzLWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://meertens.knaw.nl/2007/01/19/1-april/
http://www.vastenactie.nl/doneer-nu
http://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander
https://vastenactie.digicollect.nl/guus-prevoo
http://www.de-pelgrim.nl/wandel-voor-een-ander/
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Bocholtz. De Pelgrim vraagt een bijdrage van € 5 per download van een wandeling voor het Brazilië-

project van Vastenactie. 

 

Kort verslag Vastenactie Pelgrimstocht Missionair Overleg Parkstad 

 

Zaterdag 26 maart 2022 liepen bij stralend weer zo’n veertig mensen mee met de door het 

Missionair Overleg Parkstad gehouden Vastenactie Pelgrimstocht. De wandeling vertrok vanaf de St.-

Josephkerk in Heerlerbaan en voerde onder meer langs de Boskapel nabij Parc Imstenrade en de 

nieuwbouwwijk nabij Heerlerbaan met de bloemennamen voor de straten. Op diverse plaatsen werd 

stil gestaan voor een korte overdenking en een gebed. Daarbij stond het motto van de Vastenactie 

2022, Je land is je leven, centraal. Wim van Kempen van de Amazonegroep Heerlen vertelde over de 

situatie van indianen in de Braziliaanse Amazone en hoe we hen vanuit Nederland kunnen 

ondersteunen.  

Weer aangekomen in de St.-Josephkerk werd afgesloten met een ‘zegen van onrust, boosheid, 

tranen en dwaasheid’. Daarna wachtte de deelneemsters en deelnemers een heerlijk kopje soep, 

gemaakt door een groepje dames uit Landgraaf; en verder een kopje koffie/thee, een broodje en een 

wafel. Onder het genot daarvan werd er nog enige tijd over de wandeling nagepraat. De gebruikte 

teksten tijdens de wandeling staat binnenkort op de website van het Missionair Overleg Parkstad 

(www.missionairoverleg-parkstad.nl).  

De door de deelneemsters en deelnemers gelopen kilometers tellen mee bij de virtuele Wandel-

voor-een-ander-tocht van Vastenactie, zie www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander. 

 

Gespreksthema: ‘Schrijnende kinderarmoede, wat doen we eraan?’ 
 

Humanistisch Café & Café Mondiaal, (75ste aflevering)  

Donderdag 7 april 2022, aanvang 19.30 uur. 

De Twee Gezusters / Luciushof (Tuinkamer), Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen-centrum 

 

Café Mondiaal en het Humanistisch 

Café houden een gezamenlijke 

bijeenkomst met als 

gespreksonderwerp ‘kinderarmoede’. 

Nederland is een van de rijkste 

landen ter wereld en toch slagen we 

er niet in om niemand in armoede te 

laten leven. Armoede komt zelfs veel 

voor (geschat ± 10-15 % van de bevolking). Door armoede kunnen velen 

niet volwaardig aan onze samenleving deelnemen. Inflatie en hoge energieprijzen zijn een extra last.  

Kinderen die opgroeien in armoede hebben daar hun leven lang last van. Zij worden met achterstand 

geboren, zijn kansarmer en vaak gaat de armoede van generatie op generatie over. 

 

Tijdens deze gecombineerde Humanistisch Café en Café Mondiaal gaan we specifiek in op de 

schrijnende kinderarmoede. Pauline Schaafstra zal de (korte) inleiding verzorgen. Zij is werkzaam bij 

de gemeente Sittard-Geleen en houdt zich specifiek bezig met kinderarmoede. Zij adviseert 

beleidsmedewerkers over kinderarmoede en legt verbindingen tussen inwoners, (keten)partners en 

uitvoerders zodat zij gezamenlijk kunnen proberen om ieder kind volwaardig te laten meedoen.  
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In het op de inleiding volgende gesprek wordt bezien of deze activiteiten voldoende succesvol zijn. Of 

moet er (veel) meer gebeuren? 

 

Pinksteractie 2022 van 28 mei tot en met 5 juni 2022 
 

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en 

missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd 

en overal ter wereld. Missionaris Dick Zwarthoed werkt 

bijvoorbeeld al ruim vijftig jaar in de Democratische 

Republiek Congo, waar hij zich inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en 

langs de dorpen. Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en ziel 

inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechter 

uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee huizen opgevangen. De zogeheten sociale moeders van de 

organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jonge kinderen te zijn, die al veel trauma’s 

hebben doorgemaakt. 

Frans, pater Dick en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. 

En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie! 

 

Met de campagnematerialen kunt u in uw parochie, instelling of school 

aandacht besteden aan de Week voor de Nederlandse Missionaris. U kunt 

onderstaande materialen downloaden, andere kunt u online bestellen en 

ontvangt u per post. 

Folder (alleen per post), Poster, Afbeelding Pinksteractie 2022, 

Parochiebladartikel, campagnepagina, artikel Pater Dick Zwarthoed, foto 

pater Dick Zwarthoed, artikel Frans van Kranen, foto Frans van Kranen en 

Liturgiesuggesties. 

 

De Drie Ringen Parkstad 
 

De komende twee maanden heeft De Drie 

Ringen weer het een en ander op het 

programma staan. We noemen in het kort: 

 Excursie naar Slot Schaesberg, 

maandagmiddag 11 april 2022, 14.00-16.00 uur; 

 SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN, 'THE LADY IN 

THE VAN', donderdagmiddag 21 april 2022, 

12.45 uur, Sint Jansheem Eygelshoven; 

 MARIAWANDELING DOOR MAASTRICHT, vrijdagmiddag 29 april 2022 13:30 - 17:00 uur, 

Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, O.L.V-plein 7, Maastricht; 

 SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN, 'I AM SAM', donderdagmiddag 12 mei 2022, 12.45 uur, Sint 

Jansheem Eygelshoven; 

 ZENTANGLE, WORKSHOP MEDITATIEF TEKENEN, woensdag 25 mei 2022, 13:30 - 16:00 uur, 

Parochiezaal H. Hart-kerk, Hoogstraat 137a, Nieuwenhagen; 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/
http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/wp-content/uploads/2022/02/WNM-Campagnebeeld-2022.pdf
http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/wp-content/uploads/2022/02/WNM-Pinksteractie-2022-Campagnepagina.pdf
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220411KH-SLOT-SCHAESBERG/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220421MA-THE-LADY-IN-THE-VAN/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220421MA-THE-LADY-IN-THE-VAN/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220429RE-MARIAWANDELING-MAASTRICHT/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220512MA-I-AM-SAM/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220525VT-ZENTANGLE/
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 Wandeling 'DE ZINKMIJN VAN KELMIS', Vrijdagmiddag 27 mei 2022 

om 13:30 uur, Casinoweiher, Lütticherstrasse, Kelmis; 

 KENNISMAKING MET OOSTERSE ORTHODOXIE IN MAASTRICHT, 

Dinsdagochtend 31 mei 2022, 10:00 - ca. 12:00 uur (09:45 verzamelen 

NS Station Maastricht ), Parochie van de Heiligen Johannes 

Chrysostomos en Servatios, Sint Maartenslaan 37, Maastricht. 

 

Kijk voor aanpassingen en nieuwe programma’s op de website van de Drie Ringen. 

 

Laudato Si’-beweging biedt cursus aan 

In Laudato Si’ (item 14) citeert paus Franciscus de Zuid-Afrikaanse bisschoppen: Zoals de bisschoppen 

van Zuid-Afrika hebben gezegd, “zijn de talenten en het engagement van allen nodig om de door de 

mens aan de schepping van God toegebrachte schade te herstellen”. Voor mensen die aan die oproep 

gehoor willen geven heeft de Laudato Si’-movement een cursus ontwikkeld: hoe kun je binnen jouw 

parochie de thema’s van Laudato Si’ aan de orde stellen en meehelpen om de parochie te 

verduurzamen? Het eerste webinar in deze (Engelstalige) cursus staat gepland op woensdag 20 april 

2022. Kijk hier voor meer informatie.  

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen 

 

o Eind februari 2022 verscheen de eerste editie van de jaargang 2022 van 

de Missionaire Agenda, uitgegeven door de KNR. Via de KNR verschijnt 

er ook zesmaal per jaar een digitale Nieuwsbrief Missionaire Agenda 

(bekijk hier in een nieuw jasje de uitgave van maart 2022). Wie een 

abonnement op (een van) beide uitgaven wil kan een email sturen naar 

de KNR. 

 

o 52wekenduurzaam nodigt je uit om je eigen leven stap voor stap duurzamer 

te maken. Een jaar lang iedere week een kleine verrassende en duurzame stap 

om dat te bewerkstelligen. Via 52wekenduurzaam.nl kun je je inschrijven om 

iedere week een tip te ontvangen. Er zijn ook tips voor overheden, bedrijven en 

om met jeugd aan de slag te gaan. Voor dat laatste is een spel 52 Groene 

Avonturen te bestellen. 

 

o Overtuigingen leiden steeds vaker tot geweld. De overtuiging dat een man meer waard is dan 

een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de ander, dat de ene mens meer 

rechten zou mogen hebben dan een ander. Deze en vele andere overtuigingen worden steeds 

harder, in Nederland en in de rest van de wereld, met polarisatie en toenemend geweld tot 

gevolg. Daarom roept Mensen met een Missie op het manifest tegen polarisatie te tekenen. 

 

o In zijn boek Let Us Dream: The Path to a Better Future noemt paus Franciscus permacultuur een 

concrete manier om enthousiast met ecologie aan de slag te gaan, de natuur te regenereren en 

simpelweg beter te leven. Een tuin met permacultuur kan een bijdrage leveren aan de 

ecologische bekering waar de paus in zijn encycliek Laudato Si’ op aandringt. Het Belgische 

Kerknet geeft in een artikel goede redenen om grasveld of tuin bij de kerk om te werken tot een 

permacultuur. Wie een keer een kijkje wil nemen in een tuin met permacultuur, kan terecht in 

http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220527SP-ZINKMIJN-KELMIS/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220531TF-OOSTERSE-ORTHODOXIE/
http://www.dedrieringen.org/WELKOM/
https://laudatosianimators.org/
http://www.knr.nl/wp-content/uploads/2022/02/MisAgenda_2022_nr1_LR-DEF.pdf
https://konferentie-nederlandse-religieuzen.email-provider.nl/web/zvqczqmtdt/vpvwyvezem
mailto:cpr@knr.nl
https://52wekenduurzaam.nl/
https://52wekenduurzaam.nl/shop/
https://52wekenduurzaam.nl/shop/
http://www.mensenmeteenmissie.nl/manifest-veelgestelde-vragen/
http://www.bol.com/nl/nl/p/let-us-dream/9300000009570709/
http://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/oproep-maak-van-het-grasveld-bij-de-kerk-een-paradijstuin
https://52wekenduurzaam.nl/
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de Dobbeltuin, Dobbelsteijnstraat Heerlen. Neem contact op met Leo de Groot, 

ljm.degroot@telfort.nl of 06 47311049. 

 

o De Wandelmaat organiseert onder het 

motto Klooster- en pelgrimswandelingen, 

meer dan wandelen alleen meerdaagse 

wandelingen rondom kloosters en 

pelgrimstochten van klooster naar klooster. 

Samen wandelen in de natuur, kennismaken met het kloosterleven, ruimte voor de stilte én 

voor ontmoeting, kleine groepen, betrokken gidsen, gesprek met een kloosterling en 

eenvoudige accommodatie: dat is kenmerkend voor het aanbod. In april en mei 2022 staan 

wandelingen gepland rondom Heeswijk-Dinther, Weert, Hemelum (Friesland), Oosterhout, 

Brecht (B), Chevetogne (B) en in de ‘spirituele driehoek’ Vessem, Bergeijk, Mol (B). Neem een 

kijkje op de website, laat je inspireren, ontdek de verschillende mogelijkheden en boek meteen 

online. Je bent welkom, bij De Wandelmaat én bij de kloosterlingen. 

 

o GroeneKerken heeft een website met informatie, tips en links om in de ontluikende lente of op 

een ander tijdstip de Schepping te vieren. Het webinar Een groene viering organiseren kan men 

terugkijken. Men kan zich verder aanmelden voor diverse webinars zoals op dinsdag 12 april 

2022: Pasen: een vernieuwde en/of nieuwe schepping? of op donderdag 19 mei 2022: God als 

tuinier (zie deze website). Inmiddels zijn in heel Nederland 367 geloofsgemeenschappen een 

Groene Kerk. Limburg loopt daarbij met slechts 6 kerken, waarvan 2 van katholieke huize, ver 

achter.  

 

 
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 (juni-juli 
2022) dient vóór woensdag 25 mei 2022 ingeleverd te worden. 

 

mailto:ljm.degroot@telfort.nl
http://www.dewandelmaat.nl/
https://toolkit.groenekerken.nl/toolkit/de-schepping-vieren/vier-de-schepping/
http://www.youtube.com/watch?v=lgx9_7ioXf4
http://www.groenekerken.nl/webinars-2/
http://www.missionairoverleg-parkstad.nl/
mailto:guus.prevoo@home.nl

