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Voortgang indienen eigen project vanuit de dekenaten Kerkrade en Heerlen 

In de vorige uitgave van deze Nieuwsbrief hebben we verslag gedaan van de Inspiratie-avond vanuit 

het Missionair Overleg, die gehouden is op 17 mei 2022 en waarbij een aantal afspraken is gemaakt 

om samenwerking in de regio Parkstad te zoeken door het gezamenlijk indienen van een project voor 

de Vastenactie van 2023. 

Inmiddels hebben we van de uit Kerkrade afkomstige aartsbisschop Mgr. Bert van Megen, pauselijk 

nuntius voor Kenia en Zuid-Soedan, een projectvoorstel mogen ontvangen. Het project is opgezet en 

wordt uitgevoerd door de paters Spiritijnen van het klooster St. Brendan in Mombasa en behelst de 

inrichting op het terrein van het klooster van een modelboerderij voor agro-ecologische landbouw en 

veeteelt voor kleine boeren.  

Conventionele landbouwmethodes zijn door de gevolgen van klimaatverandering niet meer geschikt 

voor kleinschalige landbouw. Een agro-ecologische aanpak biedt een sterk en duurzaam alternatief. 

Een dergelijke aanpak voorziet zowel in milieu- als ook in economische en sociale behoeften, vooral 

in marginale, rurale gebieden die geteisterd worden door milieuachteruitgang en extreme 

klimaatomstandigheden. Een agro-ecologische manier van werken bevordert de voedsel-

onafhankelijkheid van kleine boeren en vermindert hun afhankelijkheid van dure en vaak moeilijk 

verkrijgbare zaden en chemicaliën. Door een hogere en over meer gewassen gespreide productiviteit 

(=diversificatie) wordt op de langere termijn de kans op misoogsten beperkt. 

Agro-ecologie leent zich goed voor een kleinschalige aanpak. De paters Spiritijnen willen een 

kleinschalige inrichting opzetten als een voorbeeld voor boerengemeenschappen, om ervan te leren 
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en om toe te passen op hun boerderijen. Het project gaat uit van een holistische totaal-aanpak van 

de verbouw van voedsel, veevoer en vezelgewassen en veeteelt vanuit een evenwicht tussen milieu-, 

sociale en economische aspecten. In totaal wordt er een bijdrage van € 15.515 gevraagd voor de 

inrichting van deze ecologische modelboerderij. 

Binnenkort ontvangen alle ons bekende MOV-groepen c.q. de parochies in de dekenaten Kerkrade en 

Heerlen een voorstel met een uitgebreide beschrijving van het betreffende project en de vraag of de 

parochie waartoe de MOV-groep behoort, wil deelnemen aan dit eigen doel.  

Wanneer de instemming van een aantal (hopelijk zo veel als mogelijk) MOV-groepen binnen is, wordt 

er een aanvraag voor een eigen doel opgesteld die, gezien het beoogde projectbedrag, bij 

Vastenactie in Den Haag zal worden ingediend.  

In de loop van september 2022 belegt het MOP een nieuwe bijeenkomst om de concept aanvraag en 

het vervolg van de actie verder te bespreken. De aanvraag wordt vóór 1 oktober 2022 ingediend 

namens de parochies die daarmee ingestemd hebben. 

  

Uit het Overleg 

o Zuster Xaveri Kerkhofs overleden.  

Op 1 juli 2022 is zuster Xaveri (Ies) Kerkhofs op 87-jarige leeftijd 

overleden. Zij was jarenlang werkzaam op het Missionair Centrum, 

altijd zeer actief en op mensen betrokken. Naast haar vele andere 

taken en bezigheden was zuster Xaveri in de jaren ’80 van de 

vorige eeuw lid van de Vastenactiewerkgroep Oostelijke 

Mijnstreek, zoals het Missionair Overleg Parkstad toen nog heette. 

Wij gedenken haar in dankbaarheid voor wie ze was en voor wat 

ze betekent heeft voor medemensen, kortbij en veraf. 

 

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. 

 

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 

zetten.  De kroedwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en 

onweer werende kruiden.                                                                                                                                    
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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. 

 

De Drie Ringen Parkstad 

Vanaf oktober 2022 gaat het programma van de 

Drie Ringen in alle omvang weer van start. 

Neem alvast een kijkje op de website van de 

Drie Ringen. 

In augustus en september 2022 zijn er twee 

activiteiten gepland. 

Op vrijdagmiddag 26 augustus 2022 kan 

meegewandeld worden bij de KASTELENTOCHT 

tussen Heerlen en Voerendaal. Vertrek 13.30 uur vanaf de parkeerplaats RKVV Weltania, 

Koekoeksweg 2, Heerlen. Deelname kost (inclusief koffie/thee) € 5.  

De volgende wandeling VERRASSENDEN PAADJES is gepland op vrijdagmiddag 30 september 2022. 

Vertrekpunt is brasserie de Muldermolen, Thullerkerkweg 17, Schinnen. Ook hier kost deelname 

(inclusief koffie/thee) € 5. 

 

MIVA-collecte 27 en 28 augustus 2022 

In het weekend van 27 en 28 augustus 2022 vindt de jaarlijkse 

MIVA-collecte plaats in de kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA 

aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in 

Tanzania. De opbrengst van de collecte van 2022 is bestemd voor 

een auto voor Geofrey. Hij wil in Tanzania gezondheidszorg 

bereikbaar maken voor de meest kwetsbaren. Je leest hier de 

aankondiging van het collecteproject van 2022. 

Materialen ter ondersteuning van de MIVA-actie zoals een parochieblad-artikel, liturgische 

suggesties, campagnebeeld, folder en poster zijn te vinden en te downloaden via deze website. 

  

http://www.dedrieringen.org/WELKOM/
http://www.dedrieringen.org/WELKOM/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220822SP-KASTELENTOCHT/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220930SP-VERRASSENDE-PAADJES/
https://www.miva.nl/nieuws/miva-collecte-2022-medische-zorg-voor-de-meest-kwetsbaren-in-tanzania/
https://www.miva.nl/collecte-2022/
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Scheppingsperiode 1 september – 4 oktober 2022 

Wereldwijd vieren kerken jaarlijks van 1 september tot en met 4 oktober de scheppingsperiode. Op 

donderdag 1 september 2022 is het Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping en dinsdag 4 

oktober 2022 is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie de zorg voor de hele schepping 

belangrijk was. In de periode tussen deze twee data staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg 

voor de aarde.  

Paus Franciscus heeft op 16 juli 2022 een Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de zorg voor 

de schepping gepubliceerd. Zijn boodschap is samen te vatten in vier kernpunten, te weten: 

➢ De tijd dringt om zowel de persoonlijke als de gemeenschappelijke ecologische bekering 

vorm te geven. 

➢ De natuur zingt een prachtig lied ter ere van haar Schepper, maar uit ook een bittere 

noodkreet (via hittegolven, overstromingen etc.) vanwege het misbruik dat van haar 

gemaakt wordt. 

➢ Op de klimaatconferentie COP27 (november 2022) en de biodiversiteitsconferentie COP15 

(december 2022) moet de Klimaatovereenkomst van 2016 in Parijs bekrachtigd worden en 

ambitieuze afspraken gemaakt worden om fossiele brandstoffen uit te bannen en 

slachtoffers van de milieucrisis efficiënt te helpen. 

➢ De verdere achteruitgang van het ‘web van het leven’ (=biodiversiteit) moet gestopt worden. 

 

Laudato Si’ Actieplatform Nederland biedt, samenwerking met Ecokerk België, voor deze periode een 

liturgisch katern Met een 7-sprong naar integrale ecologie aan. Voor iedere zondag en de 

gebedsdag in de periode worden liederen, gebeden en meditaties beschreven. 

De titel van het katern verwijst naar de uitnodiging van het Vaticaan aan iedereen 

om in zeven stappen te veranderen naar een duurzame manier van leven volgens 

het principe van een integrale ecologie zoals paus Franciscus dat in zijn encycliek 

Laudato Si’ heeft verwoord. De zeven stappen zijn: 
1. Antwoorden op de ‘schreeuw van de Aarde’: streven naar een kleinere ecologische 

voetafdruk; streven naar koolstofneutraliteit door het gebruik van fossiele brandstoffen te 

verminderen en over te schakelen naar hernieuwbare energie; zich inspannen om de 

biodiversiteit te beschermen en te bevorderen; de toegang tot zuiver water voor iedereen 

veilig te stellen, enz... 

2. Antwoorden op de ‘schreeuw van de Armen’: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de 

dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals inheemse gemeenschappen, migranten, kinderen 

die het risico lopen in slavernij terecht te komen, enz... 

3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen, 

niet langer investeren in fossiele brandstoffen en elke economische activiteit die schadelijk is voor de planeet 

en de mensen, investering in hernieuwbare energie, enz... 

4. Eenvoudige levensstijl: een sober gebruik van materialen en energie, het vermijden van plastic voor eenmalig 

gebruik, overschakelen naar een meer plantaardig dieet en vermindering van vleesconsumptie, meer gebruik 

maken van het openbaar vervoer en het vermijden van vervuilende transportmiddelen, enz... 

5. Ecologische opvoeding en onderwijs: het herdenken en herontwerpen van leerplannen, de hervorming van 

onderwijsinstellingen in de geest van integrale ecologie, het creëren van ecologisch bewustzijn en actie, het 

bevorderen van ecologische keuzes van jongeren, leerkrachten, opvoeders en pedagogen, enz... 

6. Ecospiritualiteit: het herstellen van een religieuze visie op Gods schepping, het contact met de natuurlijke 

omgeving aanmoedigen in een geest van verwondering, lof, vreugde en dankbaarheid, het bevorderen van 

scheppingsgerichte liturgische vieringen, de ontwikkeling van ecologische catechese, gebed, retraites, vorming. 

https://laudatosimovement.org/news/message-of-his-holiness-pope-francis-for-the-celebration-of-the-world-day-of-prayer-for-the-care-of-creation/
https://laudatosimovement.org/news/message-of-his-holiness-pope-francis-for-the-celebration-of-the-world-day-of-prayer-for-the-care-of-creation/
https://laudato-si.nl/pdf/Liturgisch_materiaal_scheppingsperiode_2022.pdf
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7. Participatie en actie in gemeenschappen: acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, 

nationaal en internationaal vlak, bevordering van belangenbehartiging en van campagnes die mensen 

opzetten, vanuit de nauwe band met de streek of het grondgebied en de plaatselijke ecosystemen. 

 

Ook het internationale Laudato Si’-platform heeft een gids ontwikkeld om in 

deze Scheppingsperiode te gebruiken, Listen to the voice of creation. Naast 

liturgische suggesties rondom het thema de brandende doornstruik (Ex. 3. 1-

12), vind je hier ook suggesties voor acties en deelname aan campagnes. 

 

Het Belgische Kerknet publiceerde een interview met klimaatwetenschapster 

Katharine Hayhoe: Het klimaat is ook onze zaak. Ze stelt dat klimaatverandering mede een gevolg is 

van een gebrek aan liefde en dat zij, juist als christen, zich inzet voor duurzaamheid. Ze geeft ook 

praktische tips hoe wij als kerkgemeenschap aan een beter milieu kunnen werken. Het interview 

duurt iets meer dan 7 minuten: misschien een keer laten zien tijdens een viering in plaats van een 

preek? 

In haar laatste boek Hoop voor de aarde gaat Hayhoe in op de vraag hoe het mogelijk is dat zoveel 

mensen bezorgd zijn over het milieu en klimaatverandering, maar toch niet handelen. Ze zoekt in het 

boek naar alternatieve strategieën om vanuit hoop en verbinding aan de slag te gaan met de 

uitdaging van klimaatverandering. Van 28 tot en met 31 mei 2022 was Katharine Hayhoe in 

Nederland om haar boek te promoten. Zij gaf onder meer een lezing aan de VU Amsterdam om het 

boek nader toe te lichten. Lydia van Maurik van GroeneKerken mocht daarbij zijn en maakte een 

verslag. 

 

Vredesweek 2022: Generatie Vrede 

Van 17 tot en met 25 september 2022 vindt weer de Vredesweek plaats, 

georganiseerd door vredesorganisatie PAX. Deze editie staat in het teken van 

Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen 

voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en 

klasse heen. Jong en oud verbonden in een gezamenlijke missie voor vrede. 

Meer informatie over het thema van de Vredesweek, de activiteiten die her en 

der plaats vinden en over wat wij ter plekke kunnen doen, is te vinden op de 

website Vredesweek. Materialen zoals posters, folders en ook de brochure Pax 

Vieren, kunnen besteld en gedownload worden via de Webshop. 

Op zondag 18 september 2022 is er in Heerlen een Vredestreffen, bestaande uit een wandeling die 

om 14.00 uur start bij de Vredeskapel aan de Akerstraat en na pakweg een half uurtje aankomt op 

het Bekkerveld. Aldaar zal er een mini-manifestatie plaats vinden met een optreden van Paul van Loo 

en het voorlezen van teksten en gedichten. En dat alles onder het thema Van kruisraketten tot 

klimaat. Deze activiteit is opgezet door de Vredesgroep Heerlen in samenwerking met het Missionair 

Overleg Parkstad en nog even onder voorbehoud. Raadpleeg in september nog onze website 

Missionair Overleg Parkstad voor het definitieve programma of lees erover in de Inkijk van 

september. 

  

https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2022/06/SOC-2022-Celebration-Guide-Final-English.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mFHtj3QeZoM
https://www.kokboekencentrum.nl/hoop-voor-de-aarde/
https://www.groenekerken.nl/nieuws/hoop-en-verbinding-verslag-van-een-lezing-van-klimaatwetenschapper-katherine-hayoe/
https://paxvoorvrede.nl/nieuws/berichten/generatie-vrede-staat-op-tijdens-de-vredesweek-2022
https://vredesweek.nl/
https://vredesweek.nl/webshop-downloads
https://www.missionairoverleg-parkstad.nl/
https://www.missionairoverleg-parkstad.nl/


Misssionair 
Overleg Parlstad  Nieuwsbrief 2022 nr. 4 Pagina 6 van 7 

Ontmoetingsavond voor missionaire groepen, pastoraal benoemden en 

anderen in Roermond 

Op maandagavond 26 september 

2022 heeft het Missiebureau bisdom 

Roermond een ontmoetingsavond 

gepland voor leden van missionaire groepen, pastoraal benoemden en andere geïnteresseerden. De 

avond staat thematisch in het teken van ontmoeting, samenwerking en dialoog, maar wil ook 

aandacht besteden aan hoe je dat doet in een tijd van afname van vrijwilligsters in de missionaire 

groepen. De avond wordt gehouden in ’t Paradies aan de Munsterstraat 61 te Roermond. Begin 

september 2022 volgt er nog een uitnodiging, inclusief een mogelijkheid tot aanmelding. 

Om alvast in de agenda te noteren 

Ook in de maanden oktober, november en verder staan er heel wat zaken van diverse organisaties 

op het programma, waar we in volgende uitgaven van deze Nieuwsbrief nog uitgebreid op terug 

zullen komen. Maar je kunt alvast het volgende in je agenda noteren. 

o Op 23 oktober 2022 is het Missiezondag. Dit jaar richt MISSIO Nederland de blik speciaal op 

Kibera, een slum in de hoofdstad van Kenia, Nairobi. Het bureau van MISSIO Nederland is 

verhuisd vanuit Den Haag naar Emmaplein 19 D, 5211 VZ ’s-Hertogenbosch. Email 

(missio@missio.nl) en telefoonnummer (070 - 304 74 44) blijven hetzelfde. Het postbus- en 

antwoordnummer in Den Haag zijn vervallen. 

o Zaterdag 5 november 2022: startdag van de Vastenactiecampagne in het bisdom Roermond 

o Vrijdag 18 november 2022, 14.00-17.00 uur: Laudato Si’ event ‘Van klimaatdepressie naar 

radicale hoop’, Radboud Universiteit Nijmegen. 

 

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen 

o Heel veel van de informatie in deze Nieuwsbrief is gevonden door 

gebruik te maken van de groene zoekmachine Ecosia, in 2009 opgericht 

door de Duitse Christian Kroll en gevestigd in Berlijn. Ecosia wendt de 

opbrengsten aan om bomen te planten. Het bedrijf werkt daarbij samen 

met veertig à vijftig organisaties die op verschillende manieren aan 

herbebossing doen, vaak in samenwerking met lokale bevolking. Over die 

partijen en hoeveel geld het doneert, is Ecosia zeer transparant in haar 

maandelijkse verslagen. Redenen genoeg dus om over te stappen naar 

deze zoekmachine (klik op het plaatje). En wie weet, als we dat met velen doen, spreken we 

over één of twee jaar over ‘ecosiassen’ als we willen aangeven iets op internet te gaan zoeken. 

 
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 accommodaties: dat is kenmerkend voor het aanbod. Neem een kijkje op de 

https://www.missiebureau.nl/
https://www.missiebureau.nl/
mailto:missio@missio.nl
https://www.missiebureau.nl/
https://www.ecosia.org/
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website, laat je inspireren, ontdek de verschillende mogelijkheden en boek meteen online.  In de 

komende periode staan op het programma 

➢ Pelgrimsverkenningen op het Brabants kloosterpad, 9-12 augustus 2022, Heeswijk en Velp 

➢ Goed toeven op de Hooge Berkt, 19-21 augustus 2022, Bergeijk 

➢ Oecumenische Pelgrimsweg, 21-27 augustus 2022, Leipzig-Eisenach. 

➢ Een kunstzinnig klooster in de duinen, 26-28 augustus 2022, Egmond-Binnen 

➢ Naar de Franciscanen in Megen, 9-11 september 2022, Megen 

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

 

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. 

 

o Voor wie in de geloofsgemeenschap aan de slag wil gaan met een 

meer duurzame manier van leven, kan nu voor tips en inspiratie terecht 

bij het boek van Kees Posthumus, Geloof en een hoop zonnepanelen; 

Naar een duurzame, groene geloofsgemeenschap. Het boek is uitgegeven 

door KokBoekencentrum en daar ook verkrijgbaar. Kees zal de komende 

maanden op verschillende momenten zijn boek presenteren. Kijk op de 

website van GroeneKerken voor een overzicht en ga langs wanneer hij bij 

jou in de buurt is! 

Wil je in jouw kerk, werkgroep of gemeenschap aandacht besteden aan geloof en duurzaamheid 

en zoek je hierbij naar een nieuwe, prikkelende en tegelijk vrolijke vorm? Kees Posthumus komt 

graag langs om verhalen te vertellen, samen te koken en in gesprek te gaan. Je kunt zijn 

voorstelling, tegen een vergoeding, boeken via kees.posthumus@planet.nl.  

 

o Op de impulsbijeenkomst Together We op 18 juni 2022 in Leiden 

presenteerde medewerker diaconie en missiesecretaris van het bisdom 

Rotterdam Jan Maasen zijn boek Liefde als rode draad. Daarin schetst 

Maasen, die per 1 augustus 2022 met pensioen gaat, de geschiedenis van de 

kerkelijke armenzorg vanaf het begin van de eerste christengemeenten tot 

de huidige tijd, met een bijzondere nadruk op de ontwikkelingen in de 

rooms-katholieke kerk in Nederland. 

 

o Bij de KNR verschenen begin juli 2022 de nieuwe digitale edities van de 

Nieuwsbrief Missionaire Agenda en de Nieuwsbrief Bewogenheid. 
 

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 (oktober-
november 2022) dient vóór vrijdag 23 september 2022 ingeleverd te worden. 
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