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Verslag Inspiratie-avond voor MOV-groepen en pastores in Parkstad
Op de inspiratieavond, gehouden op dinsdag 17 mei 2022 in de parochiezaal bij de H. Hart van Jezuskerk in Nieuwenhagerheide waren tien mensen aanwezig, waaronder mevr. Elianne van den Heuvel,
directeur van het Missiebureau bisdom Roermond en deken Stef Nevelstein (dekenaat Kerkrade).
Hoewel de organisatoren op een hogere opkomst hadden gehoopt, is het toch een zinvolle avond
geworden.
Na een kort welkomstwoord opende deken Nevelstein de avond met een overdenking, waarbij hij
onder meer verwees naar de noodtoestand in Oost-Afrika en de noodzaak voor ons hier in Parkstad
ook steeds aandacht te hebben voor het leed elders op de wereld.
Nadat iedereen even kort had toegelicht wat er, met name in de afgelopen Vastenactie, in de eigen
parochie ondernomen was en hoe de stand van zaken van het parochiële MOV-werk was, werd
geconcludeerd dat, ondanks het feit dat het bestaande Missionair Overleg Parkstad (MOP) meer dan
twee jaar niet bij elkaar is gekomen, de activiteiten binnen de parochies gewoon zijn door gegaan en
de diverse, aanwezige MOV-groepen voldoende sterk zijn om de missionaire acties in eigen parochie
te dragen.
Is het dan nog zinvol dat Missionair Overleg Parkstad, dat in diverse vormen en met diverse namen al
meer dan 40 jaar bestaat, nog voort te zetten? Natuurlijk kan het MOP een goed platform voor
overleg zijn, we kunnen immers van elkaars successen én mislukkingen leren. Of via studiedagen en
startavonden aan inhoudelijke verdieping werken. Maar is er dan genoeg samenhang en band met
elkaar om bij elkaar te komen, al is dat inmiddels maar twee keer per jaar?
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Na enig over-en-weer gepraat, kwam het idee tevoorschijn om vanuit het MOP een eigen project aan
te vragen en daarvoor vanuit zo veel als mogelijk parochies uit de beide dekenaten tijdens de
Vastenactie fondsen voor te werven. De aanwezige parochies hebben in het recente verleden
gewerkt met eigen projecten, al of niet ter goedkeuring ingediend bij het missiesecretariaat van het
bisdom Roermond of bij Vastenactie. En wellicht zou de uit Kerkrade afkomstige pauselijk nuntius
voor Kenia en Zuid-Soedan, aartsbisschop Bert van Megen, dan een goede invalshoek kunnen bieden.
Wel zou zo’n eigen project zo goed als mogelijk moeten aansluiten bij de landelijke thematiek, zodat
er geprofiteerd kan worden van landelijk onderwijsmateriaal en andere zaken zoals
liturgiesuggesties. Misschien zou zo’n project uit Kenia of Zuid-Soedan wel bij Vastenactie
voorgedragen kunnen worden als centraal project in 2024.
Met bovenstaande in het achterhoofd zijn de volgende afspraken gemaakt.
1. Een kleine afvaardiging bestaande uit Peter Gerrickens (MOV parochiefederatie Kerkrade),
Guus Prevoo (voorzitter MOP) en Elianne van den Heuvel (Missiebureau bisdom Roermond)
vraagt, via Peter Gerrickens, een gesprek aan met Mgr. van Megen (die is in juni in Kerkrade)
om te polsen of hij bereid is zijn medewerking te verlenen en of hij in staat is op redelijk
korte termijn een goed project aan te leveren.
2. Deze afvaardiging doet na het gesprek met Mgr. Van Megen zo spoedig als mogelijk via email
verslag daarvan aan de overige MOV-groepen in de dekenaten Kerkrade en Heerlen
3. Die MOV-groepen wordt dan gevraagd om in te stemmen met de aanvraag van een eigen
project. De vertegenwoordigers van de aanwezige MOV-groepen hebben toegezegd het in
ieder geval in hun groep te bespreken.
4. Wanneer de instemming van een aantal (hopelijk zo veel als mogelijk) MOV-groepen binnen
is, wordt er een eigen aanvraag opgesteld die, afhankelijk van het beoogde projectbedrag, bij
het missiesecretariaat bisdom Roermond of bij Vastenactie in Den Haag zal worden
ingediend.
5. Het MOP belegt vervolgens een nieuwe bijeenkomst om de concept aanvraag en het vervolg
van de actie verder te bespreken.
6. De aanvraag wordt voor 1 oktober 2022 ingediend namens de parochies die daarmee
ingestemd hebben.
Parochies, MOV- en missiegroepen die niet aanwezig waren op de Inspiratieavond op 17 mei 2022,
maar wel willen overwegen deel te nemen aan bovenstaand gezamenlijk Vastenactieproject voor
2023 kunnen dat kenbaar maken via een e-mail aan Guus Prevoo, guus.prevoo@home.nl.

Uit het Overleg
o

In de vorige editie van deze Nieuwsbrief voor MOV-missie-groepen en pastores in de
Parkstad (dekenaten Heerlen en Kerkrade) is gevraagd of de Nieuwsbrief in een behoefte
voorziet. Helaas hebben daarop maar twee lezers, weliswaar positief, geantwoord. De beide
respondenten zijn bovendien pastor en ontvangen ook de Nieuwsbrief VPW Limburg met
een grotendeels overeenkomstige inhoud. Dus nogmaals de vraag: kun je aangeven of deze
Nieuwsbrief in een behoefte voorziet en of het de moeite loont die te blijven maken en
versturen? Antwoorden graag naar guus.prevoo@home.nl.

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
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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.

Pelgrimage naar pater Karel in Munstergeleen zaterdag 11 juni 2022
Heel bijzonder om in dit Heilig jaar van pater Karel te pelgrimeren.
Pelgrimeren heeft te maken met ‘op weg naar’: de ene keer kies je heel
bewust een pad, de andere keer heb je geen grip op de weg die
ingeslagen wordt. Hoe dan ook, het is zinvol om samen te pelgrimeren
naar een bedevaartsoord. De Sint Josephparochie Heerlerbaan
organiseert in samenwerking met het Missionair Overleg Parkstad voor
de 14de keer de pelgrimage naar Pater Karel in Munstergeleen op
zaterdag 11 juni 2022.
Pater Martin, passionist en pastor van de kapel is de celebrant.
Iedereen is welkom om mee te pelgrimeren per fiets, auto of te voet.
We vertrekken per fiets om 9.00 uur vanaf de St. Josephkerk
Heerlerbaan rechtstreeks naar Munstergeleen. Voor de wandelaars
vertrekken we om 10.00 uur vanaf de kerk in Puth naar
Munstergeleen. De H. Mis in de kapel begint om 11.00 uur. Speciaal bidden we voor vrede
wereldwijd op voorspraak van pater Karel.
U kunt een intentie opgeven voor de pelgrimsprijs van € 5,-. De meegebrachte intenties kunt u voor
aanvang van de Mis afgeven. Na afloop van de Mis gebruiken we de meegebrachte lunch op het
terras achter de kapel, voor koffie/thee/ fris wordt gezorgd. Ook kunt u het museum en
museumwinkel bezoeken. Het is mooi om dit samen te doen.
Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat/parochiekantoor van de St. Josephparochie
via telefoonnummer (045) 5413896. Het parochiekantoor is geopend op dinsdag t/m vrijdag tussen
9.00 en 13.00 uur

Kroedwusj-wandeling op zaterdag 13 augustus 2022
De St-Josephparochie Heerlerbaan organiseert in samenwerking met IVN Heerlen en het Missionair
Overleg Parkstad de jaarlijkse kroedwusj-wandeling. Een wandeling om deze mooie traditie voort te
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zetten. De kroedwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en
onweer werende kruiden.
Het vertrek van de wandeling is om 11.00 uur bij de St.-Josephkerk. Wij gaan onder leiding van en
met uitleg van het IVN Heerlen op pad om deze kruiden te plukken en te binden. Bij het beeld van
Maria in de Boskapel in Imstenrade bij wordt de kroedwusj gezegend. Na afloop is er een gezellig
samenzijn met koffie/thee en iets lekkers.
Een kroedwusj bestaat uit zeven kruiden, in de regel twee
graansoorten (tarwe en rogge), twee geneeskrachtige kruiden
(boerenwormkruid en duizendblad), twee onweer werende
kruiden (alsem en koninginnekruid of alternatieven zoals
bijvoet, wilgenroos of huislook) en walnotenblad, dat bestaat
uit zeven blaadjes. Er zijn echter een heleboel regionale
verschillen.
De kruiden worden bijeengebonden met een touw van 7 el,
een oude lengtemaat (één el is 69,4 cm). Zowel het aantal van
zeven kruiden, het walnotenblad met zeven blaadjes als de
lengte van het touw verwijzen naar volledigheid (vergelijk ook
met de zeven sacramenten en de zeven werken van
barmhartigheid).
Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn aangetroffen in het graf van Maria. Daarom vindt de
jaarlijkse kroedwusj-zegening plaats op of rondom 15 augustus, Maria Ter Hemelopneming.
De kroedwusj wordt in huis of op zolder opgehangen en moet mogelijk onheil zoals blikseminslag,
brand en ziekte afwenden.

Open dag Dobbeltuin, zondag 5 juni 2022 van 11.00 – 16.00 uur
Vanaf 11.00u tot 16.00u is iedereen
welkom om kennis te maken met
deze bijzondere tuin in
Meezenbroek aan de
Dobbelsteijnstraat in Heerlen.
De Dobbeltuin is een permacultuur
samentuin, waarin diversiteit een
grote rol speelt. Er zijn veel
verschillende (inheemse) planten
en daardoor ook veel verschillende
vlinders, bijen, libellen en andere
beestjes. Permacultuur is een tuinontwerpmethode die zich laat
inspireren door natuurlijke
ecosystemen. Het wordt ook wel een natuurtuin genoemd. De natuur is de inspiratiebron bij
permacultuur. De Dobbeltuin is grotendeels uit gerecycled materiaal opgebouwd.
Tijdens de Open dag worden rondleidingen gegeven. Er zijn workshops met speciale aandacht voor
kinderen. Er zijn heerlijke versnaperingen uit de rocket-oven verkrijgbaar en er is een boekenstand
aanwezig met boeken over moestuin, voedselbos en permacultuur.
Het voetpad langs de Dobbeltuin is beplant met een smulhaag van frambozen, bramen, Japanse
wijnbessen, yambessen en nog meer. Wij nodigen iedereen uit om vanaf het voetpad daarvan te
plukken. Als de aardbijen, jostabessen, appels en pruimen rijp zijn, dan zijn deze tegen een
vergoeding verkrijgbaar.
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Dag van de Duurzaamheid zondag 31 juli 2022
Op Hoeve Corisberg, Corisbergweg 1 in Heerlen is
zondag 31 juli 2022 van 11.00u tot 16.00u een Dag van
de Duurzaamheid.
Er zijn diverse presentaties, demonstraties en stands
rond duurzaamheid. Parksjtad in Transitie is met een
stand aanwezig en daarnaast zijn er diverse andere
stands met onder meer duurzame
gebruiksvoorwerpen, gemaakt in Heerlen.
Twee scoutinggroepen en Boerderij Educatie zorgen
voor activiteiten voor kinderen zoals kratklimmen, kaas
maken en braakballen uitpluizen. En natuurlijk zijn er optredens met muziek. Hoeve Corisberg
voorziet de bezoeksters en bezoekers natuurlijk van koffie, thee en vlaai.

De Drie Ringen Parkstad
In de zomermaanden juni en juli 2022 staan er
twee wandelingen gepland. Vrijdagmiddag 24
juni 2022, start 13.30 uur, maken we een
mooie, gezellige en vooral ook
lekkere PICKNICK-WANDELING rond Wittem. We
wandelen op ons gemak de zomer door.
Vrijdag 29 juli 2022, start 13.30 uur, zien we
dan WOUD, WATER EN WIJDSE VERGEZICHTEN rond Sweikhuizen.
Inmiddels krijgt het programma voor het nieuwe seizoen 2022-2023 vorm. Neem alvast een kijkje op
de website van de Drie Ringen.

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen
o Op zondag 19 juni
2022 vindt in Rotterdam
de Klimaatmars plaats.
Gestart wordt om 13.00
uur op de Binnenrotte. De
Klimaatmars moet laten
zien dat heel veel mensen
in Nederland (en wereldwijd) willen dat er snel
ingrijpende maatregelen worden genomen om de
opwarming van de aarde met alle gevolgen van
dien binnen de perken te houden. Hier in
Nederland merken we die opwarming al met
temperaturen van 30°C in de lente. In India en
Pakistan moeten ze, ook al in de lentetijd,
afrekenen met een hittegolf met temperaturen
boven de 50°C. En in Oost-Afrika dreigt een grote
hongersnood door de lange periode van droogte. Geen tijd meer te verliezen dus. Wie niet
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alleen mee wil lopen, maar ook actief zich wil inzetten om mensen te werven, kan terecht op de
Doe-Mee-website.
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. Neem een kijkje op de website,
laat je inspireren, ontdek de verschillende mogelijkheden en boek meteen online. In de
komende periode staat er onder meer een driedaagse wandeling vanuit Sittard en een
vierdaagse tocht in en rondom Brugge op het programma. Je bent welkom, bij De Wandelmaat
én bij de kloosterlingen.

o

Dinsdag 12 april 2022 was een
gedenkwaardige dag in Nederland. Op die
dag, nauwelijks een kwart in het jaar
gevorderd, hebben we met zijn allen in
ons land, ons deel van hetgeen de wereld
per jaar voortbrengt, opgebruikt. Onze
Overshoot Day dus, zoals dat in het
internationale jargon heet. We waren
overigens niet de eerste. Landen als de
USA, maar ook Luxemburg en België
gingen ons vooraf. Wereldwijd viel de Overschoot Day in 2021 op 21 juli. Er zijn ook landen,
vooral ten zuiden van de Sahara gelegen, maar ook in Azië zoals India en Pakistan, die geen
Overshoot Day kennen. Wie meer wil weten, kan op de website Overshoot Day terecht.

o

Op maandag 20 juni 2022 is het de door de Verenigde Naties ingestelde Internationale dag voor
de vluchtelingen. In het weekend daaraan voorafgaande zijn er twee noemenswaardig
activiteiten.
➢ Bij de Nacht van de Vluchteling proberen in zes steden (onder andere Nijmegen en Tilburg)
duizenden deelnemers in een nachtelijke wandeltocht om samen zoveel mogelijk geld op te
halen voor acute noodhulp en op een positieve manier aandacht te vragen voor mensen die
op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Men kan natuurlijk zelf deelnemen, maar men kan
ook een deelneemster of deelnemer sponsoren.
➢ In Den Haag is er een 24-uurs Wake voor Vluchtelingen.
o

GroeneKerken houdt regelmatig webinars en andere interessante
activiteiten. De webinars zijn, op het interactieve deel na, ook terug
te kijken en te gebruiken tijdens bijeenkomsten met (kerkelijke)
groepen. GroeneKerken heeft bij diverse webinars
verwerkingsvragen opgesteld.
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o
52 Weken Duurzaam gaat op zoek naar microplastics in
producten die we dagelijks gebruiken, zoals tandpasta, douchegel en
vershoudbakjes. Microplastics houden zich overal schuil waar plastic is.
Onzichtbaar als ze zijn, dringen ze ongehinderd de natuur en onze
voedselketen binnen. Bij elkaar krijgen mensen zo per week een dobbelsteen
aan microplastics binnen. Met de app Beat the micro bead van de Plastic Soup
Foundation kunnen alle verdachte producten onderzocht worden om direct te zien waar
microplastics inzitten. En die halen we natuurlijk niet meer in huis!
o

Missionaire Agenda 2022-2 verschenen. Medio mei 2022 verscheen de tweede editie van de
jaargang 2022 van de Missionaire Agenda, met onder meer aandacht voor de MIVA-collecte en
de Vredesweek. Een digitaal exemplaar is te downloaden via deze webpagina.

o

De week van 22 tot en met 28 mei 2022
was de internationale Laudato Si’-week,
mede omdat deze encycliek zeven jaar
geleden rondom deze tijd verschenen is.
De week werd door paus Franciscus
geopend tijdens zijn wekelijkse
toespraak op het Sint-Pietersplein in Rome, met een uitnodiging aan iedereen om deel te
nemen. Iedere dag in die week van Hemelvaart was er via de YouTube-site van de Laudato Si’movement een livestream te zien, die ook teruggekeken kan worden. De bijdragen zijn ook te
zien op de website van de Laudato Si’-movement.

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 wil 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 (augustusseptember 2022) dient vóór vrijdag 22 juli 2022 ingeleverd te worden.
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