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Eigen project vanuit de dekenaten Kerkrade en Heerlen ingediend bij 

Vastenactie 

Het eigen project, te weten de inrichting op het terrein van het klooster St. Brendan in Mombassa 

(Kenia) van een modelboerderij voor agro-ecologische landbouw en veeteelt voor kleine boeren, is 

ingediend bij Vastenactie in Den Haag. In totaal wordt er een bijdrage van € 15.515 gevraagd voor de 

inrichting van deze ecologische modelboerderij, die zo’n 600 kleine boeren en hun gezinnen in twee 

parochies in de nabijheid van het klooster een andere manier van landbouw en veeteelt moet laten 

zien.  

Het project gaat uit van een totaal-aanpak van de 

verbouw van voedsel, veevoer en vezelgewassen en 

veeteelt vanuit een evenwicht tussen milieu-, sociale en 

economische aspecten. En biedt daardoor kleine boeren 

een krachtig alternatief voor de conventionele manier 

van landbouwen die allerlei gevaren zoals 

voedselonzekerheid, mislukte oogsten en armoede door 

dure aankoop van zaden, kunstmest en chemicaliën met 

zich meebrengt. 

De leider van het project, de Spiritijnse pater Dr. Peter 

Ndegwa CSSP, is een expert op het gebied van agro-ecologische landbouw. Hij is gepromoveerd op 

een proefschrift over de gevaren voor kleine boeren en hun gezinnen door klimaatgebeurtenissen 

zoals lange droogteperiodes en overstromingen en hoe de risico’s zo klein mogelijk te maken zijn. 

Volgens Mgr. Van Megen heeft pater Ndegwa zijn vorige parochie Kilifi, ten noorden van Mombasa, 

in een oase van groen veranderd. 
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Deelnemende parochies zijn: 

- Parochiefederatie Kerkrade-Centrum. Deze parochie is ook de aanvragende parochie. 

- Parochie H. Johannes de Doper Eygelshoven. Aartsbisschop Mgr. Van Megen, door wie het 

project is aangedragen, is uit deze parochie afkomstig. Momenteel is hij apostolisch nuntius 

in Kenia en Zuid-Soedan. 

- Parochiefederatie De Pelgrim Simpelveld 

- Parochies Ubach over Worms 

- Parochie H. Pancratius Heerlen 

- Parochiefederatie Moeder Anna-Maagd Maria Bekkerveld-Molenberg 

- Parochie St.-Andreas Heerlerbaan 

- Parochie St.-Joseph Heerlerbaan 

Bij elkaar opgeteld is de verwachte Vastenactie-opbrengst voor bovenstaande parochies circa  

€ 11.000. Bij goedkeuring zal Vastenactie daar nog een bedrag van maximaal 50% van onze 

opbrengst aan toevoegen, zodat we daarmee ons streefbedrag van € 15.515 kunnen halen.  

Wanneer andere parochies nog willen aansluiten, zijn die van harte welkom. 

 

Het staat iedere deelnemende parochie of 

parochiefederatie natuurlijk vrij om op zo veel als 

mogelijk manieren gelden in te zamelen voor dit eigen 

doel. Door een huis-aan-huis-actie, een 

kerkdeurcollecte, het houden van 

solidariteitsmaaltijden, de inzameling van brillen en 

oude smartphones en noem maar op.  

Vastenactie Den Haag zal ons voorzien van posters, 

met een opmaak die overeen komt met de algemene 

landelijke en bisdommelijke posters. We zullen 

Vastenactie vragen meer dan het gebruikelijke aantal 

posters te geven, gezien het grote aantal parochies dat 

deelneemt. 

Het ligt in de bedoeling om een informatiefolder te 

maken, die alle deelnemende parochies dan kunnen verspreiden. Om de drukkosten zo laag als 

mogelijk te houden, zoeken we sponsors om deze folder te kunnen maken. 

We raden MOV-groepen en parochies ook aan, wanneer er een bibliotheek is, om die te vragen 

tijdens de Vastentijd een informatietafel in te richten over Kenia, ecologische landbouw en duurzaam 

waterverbruik. 

Er komt medio januari 2023 een informatieavond over Kenia en het project. De op dit moment 

mogelijke data zijn dinsdag 17 of woensdag 18 januari 2023. We hebben contact gelegd met de 

paters Spiritijnen in Nederland, die ook een pater uit Kenia in hun midden hebben. We proberen hem 

als inleider voor deze informatieavond te krijgen. 

We plannen verder een Vastenactiewandeling, die (onder voorbehoud) start bij station Kerkrade en 

via station Landgraaf (waar mensen nog kunnen aansluiten) naar de Dobbeltuin in Heerlen gaat. De 

Dobbeltuin is een permacultuur-tuin in Meezenbroek. De Dobbeltuin ligt niet ver van het station van 

Heerlen zodat deelneemsters en deelnemers ná de wandeling gemakkelijk terug kunnen reizen naar 

hun vertrekpunt. 

Geen van de bovengenoemde deelnemende parochies heeft wat Vastenactie betreft contact met de 

basisscholen in de parochie of is van plan dat contact te leggen. Er komt dus geen lesmateriaal voor 

die basisscholen. 

 

Likoni is een wijk in het zuiden van 

Mombassa en gescheiden door een 

baai van de rest van de stad. Met het 

veer kan men tussen Likoni en het 

centrum van Mombassa reizen.
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Uit het Overleg 

Er zijn op dit moment geen verdere mededelingen uit het Missionair Overleg Parkstad. Behalve dan 

die te maken hebben met de aanvraag voor het eigen doel, maar die zijn al boven vermeld. 

De Drie Ringen Parkstad 

Vanaf oktober 2022 gaat het programma van de 

Drie Ringen in alle omvang weer van start. 

Neem een kijkje op de website van de Drie 

Ringen. 

Op zaterdagmiddag 8 oktober 2022 is er de 

VRIENDENMIDDAG op het CLEMENSDOMEIN in 

Oud Merkelbeek. Zoals de naam al aangeeft is 

deze middag alleen toegankelijk voor vrienden 

en donateurs. 

JE HOUDT HET NIET VOOR MOGELIJK is de titel van de inmiddels traditionele 

oktober-lezing van Huub Schumacher op dinsdagavond 18 oktober 2022, 

aanvang 19.30 uur, De Brug/Kerk aan het Tempsplein, Tempsplein 14, Heerlen. 

Schumacher zal spreken over de wijze waarop wij ons God voorstellen. Zelf zegt 

hij daarover: Verbeeld je God of beeld je je God in? Dat maakt nogal wat uit… 

Op donderdagmiddag 20 oktober 2022 vanaf 12.45 uur staat SAMEN ETEN & 

SAMEN KIJKEN op het programma in het Sint Jansheem aan de Sint Janstraat in Eygelshoven. De film 

die vertoond wordt is The Father, een aangrijpend en respectvol verslag van dementie. 

De workshop BLOEMBINDEN ROND ALLERZIELEN wordt gehouden op donderdagmiddag 27 oktober 

2022, aanvang 13.30 uur, in de parochiezaal HH Kerk, Hoogstraat 137a Nieuwenhagen. 

Op vrijdagmiddag 28 oktober 2022 vertrekt om 13.30 uur de wandeling 'VESTINGSTAD SITTARD' 

vanaf startpunt Swentiboltstraat 21 te Sittard.  

VOLKSGENEESKUNST, DE BAKERMAT VAN DE HUIDIGE GENEESKUNDE, is het onderwerp van een 

lezing door Joke van der Steen op donderdagmiddag 3 november 2022 (14.00 uur), in de 

Parochiezaal HH Kerk, Hoogstraat 137a Nieuwenhagen. 

Op dinsdagavond 8 november 2022, 19.30 uur, geeft mw. Annie Schreuders-Derks in haar lezing IN 

PARADISUM een indringend beeld van de katholieke begrafenis- en rouwrituelen in de 19e eeuw, tot 

het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 1960. Plaats: Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3, Kerkrade. 

Donderdagmiddag 17 november 2022 (12.45 uur) staat er weer een SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN 

op het programma, nu met de film HORS NORMES, waarin ‘buitengewone' patiënten de show stelen. 

Plek: Sint Jansheem aan de Sint Janstraat in Eygelshoven. 

ERFRECHT & TESTAMENT zijn de thema’s op dinsdagmiddag 22 november 2022, 14.00 uur, in de 

parochiezaal HH Kerk, Hoogstraat 137a Nieuwenhagen.  

'ROUTE VAN ZUIVERING' is de titel voor de wandeling op vrijdagmiddag 

25 november 2022, 13.30 uur. Vertrek vanaf de Sint Catharinakapel in 

Oud-Lemiers.  Deze kapel met de muurschilderingen van Hans Truien 

wordt ook bezocht.  

Op woensdagmiddag 30 november 2022 (14.00 uur, parochiezaal H.H. 

Kerk, Hoogstraat 137a, Nieuwenhagen) houdt dr. Detlef Rohling een 

inleiding met als titel VERANDERENDE TIJDEN, 'FILOSOFISCHE 

BROKSTUKKEN BIJ EEN PANDEMIE'. 

Ten slotte nog is er op dinsdagmiddag 6 december 2022, 14.00 uur, een bezoek gepland aan het 

NATUUR HISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT, De Bosquetplein 7, Maastricht.  

http://www.dedrieringen.org/WELKOM/
http://www.dedrieringen.org/WELKOM/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221018TF-JE-HOUDT-HET-NIET-VOOR-MOGELIJK/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221020MA-THE-FATHER/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221020MA-THE-FATHER/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221027VT-BLOEMBINDEN-ROND-ALLERZIELEN/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221028SP-VESTINGSTAD-SITTARD/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221103VT-VOLKSGENEESKUNDE/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221108KH-IN-PARADISUM/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221108KH-IN-PARADISUM/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221117MA-HORS-NORMES/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221122MA-ERFRECHT/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221125SP-ROUTE-VAN-ZUIVERING/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221130-TF-PANDEMIE/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221130-TF-PANDEMIE/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/221206KH-NATUURHISTORISCHMUSEUMMAASTRICHT/
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Spectaculaire afsluiting Scheppingsperiode op 4 oktober 2022 

Op dinsdag 4 oktober 2022, de feestdag van Sint Franciscus, eindigt de 

scheppingsperiode. Dat gebeurt onder meer met een internationaal Closing Event, 

dat via Zoom te volgen is en om 17.00 uur (Nederlandse tijd) begint. 

Tijdens dit event zal er zeker aandacht zijn voor een nieuwe documentaire The 

Letter. Hoofdrolspeler in deze documentaire, waaraan verschillende jaren gewerkt 

is, is paus Franciscus. De film gaat over Laudato Si’ en de steeds dringender 

wordende oproep iets te doen aan de klimaatverandering en de achteruitgang van 

het milieu. De première zal op dinsdag 4 oktober 202 plaats vinden in het Vaticaan. De documentaire 

is direct daarna op YouTube gratis beschikbaar. 

Van klimaatdepressie naar duurzame 

hoop, vrijdag 18 november 2022 in 

Nijmegen 

Zakt bij elke volgende crisis de moed je verder in 

de schoenen? Hoe kunnen wij als individu, in 

onze kleine kring iets doen aan de grote 

ongelijkheid, armoede, de klimaatproblemen? 

Op vrijdag 18 november 2022 vindt op de 

Radboud Universiteit Nijmegen een groot evenement plaats met lezingen en workshops ter 

inspiratie, motivatie, bezinning en ontmoeting. 

Bisschop Gerard de Korte en klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde geven elk een lezing over hun 

strijd voor een duurzame samenleving en rechtvaardige toekomst. Daarna zijn er workshops rond 

duurzaam leven, systeemverandering, bezinning, storytelling, filosofie, coaching en meer. De middag 

wordt afgesloten met een borrel. 

Plaats: Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 141, Nijmegen. Tijd: 14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 

13.30 uur). Toegang gratis. Klik voor meer informatie, onder andere over de workshops, en hoe aan 

te melden op de afbeelding. 

Missio Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi 

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8) 

 

Op 23 oktober 2022 is het Missiezondag. Met dit citaat uit 

het boek Handelingen van de apostelen 1,8 voert Missio dit 

jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke 

christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus 

paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op 

Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi. 

 

  

https://seasonofcreation.org/event/season-of-creation-closing-event/
https://us06web.zoom.us/j/85461722538
https://laudato-si.nl/event/laudato-si-event/
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Kibera 

Op slechts zes procent van de 

oppervlakte van de metropool Nairobi 

leeft zo’n 60 procent van de 

stadsbevolking. Dagelijks stromen 

mensen vanuit het omliggende gebied de 

stad binnen in de hoop op werk en een 

betere toekomst. Naar schatting een half 

miljoen mensen woont hier dicht opeen 

gepakt. Slechts een vijfde deel van de 

huizen heeft stroom; drinkwater moet bij 

waterstations gehaald worden. Hygiëne is 

een groot probleem. De ellende en 

uitzichtloosheid in de slum zijn echter 

slechts een kant van de medaille. Er is 

nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is. 

 

Elkaar helpen 

Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt 

ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten leven. Zuster Mary Wambui 

woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere 

microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die 

hun opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun 

thuis. 

Meer informatie over de projecten van Missio in Kibera en hoe materiaal besteld kan worden, vind je 

op de webpagina Wereldmissiemaand. Er zijn posters en een informatiefolder beschikbaar. Ook zijn 

er liturgische suggesties, zowel voor volwassenen als voor kinderen te downloaden. En ook een tekst 

voor het parochieblad is op de webpagina te vinden. En natuurlijk ook de Kinderkrant. 

 

Adventsactie 2022 
 

Op zondag 27 november 2022 

begint de adventstijd en dus ook de 

Adventsactie. Thema van dit jaar is: 

'Ieder kind een goede start'. 

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, 

hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder 

extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans en steunt 

dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven 

van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege 

ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en 

kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond 

leven. 

Parochies kunnen materialen bestellen via de webshop van 

Adventsactie.  Naast posters, folders en zakjes zijn er Bouwstenen voor vieringen, 

projectbeschrijvingen inclusief projectfoto’s en teksten voor publiciteit beschikbaar.  

  

https://www.missio.nl/wereldmissiemaand-2022-kibera/
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
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Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen 

o Hoe groen is de Bijbel? Kennismaken met groene exegese. Vijf webinars van het Nederlands-

Vlaams Bijbelgenootschap voor voorgangers en theologen in oktober en november 2022. In 

deze webinars wordt nagegaan wat de Bijbel leert over schepping, natuur en het leven op aarde, 

tegen de achtergrond van de grote crises van onze tijd rond natuur en milieu. Er wordt gekeken 

naar belangrijke Bijbelteksten en onderzoeken de zin en onzin van groene exegese. ‘Groene 

exegese’ is Bijbeluitleg waarbij de zorg voor de schepping een belangrijk aandachtspunt is. Wat 

is verantwoorde ‘groene’ exegese, zonder de teksten te overvragen? Welke inzichten kunnen 

opgedaan worden uit de Bijbel voor de grote vragen van vandaag? Meer informatie en gratis 

inschrijven via deze link. 

 

o Petitie Mens met Naam. Denk jij ook dat goede zorg voor iedereen toegankelijk is? Veel mensen 

denken dat, maar de werkelijkheid is anders. Rina Arendse bijvoorbeeld, zij leidt al 42 jaar een 

liggend bestaan. Toch moet ze keer op keer bewijzen, dat ze recht op zorg heeft. 

Stel je voor dat je alsmaar dezelfde intieme vragen moet beantwoorden. En dat door allerlei 

regels en protocollen toch verkeerde beslissingen worden genomen. Dat schaadt je welzijn. 

Zorgwetten zouden je moeten helpen, maar je krijgt alleen je recht als een advocaat je helpt. 

Dan ben je geen mens met naam. 

Dit overkomt veel mensen. Alle reden om in actie te komen! Daarom schreven we een manifest 

dat de verzekeraars, gemeenten, zorgprofessionals, het CIZ en andere instanties oproept in actie 

te komen voor een menswaardige toegang tot de zorg. 

Met jouw hulp kunnen we écht een verschil maken, zodat mensen als Rina straks worden 

aangesproken met hun naam en niet worden beoordeeld als dossier. Wij komen op voor de 

bedoeling van de wet: goede zorg voor iedereen. Doe mee en steun ons initiatief. 

 

o NIM-symposium over aanpassing vrijdag 4 november 2022. Tijdens dit symposium van het 

Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen met als thema Aanpassing, worden twee NIM-

onderzoeken gepresenteerd. Het eerste is een door dr. Frans Dokman geredigeerde boek over 

pater Placide Tempels OFM, pionier van missionaire aanpassing. Vervolgens gaat dr. Duncan 

Wielzen in op het onderzoek naar het welzijn van buitenlandse missionarissen. Ook hier speelt 

de vraag van aanpassing een rol. Dit symposium roept vragen op als: is de aanpassing van 

Placide Tempels geslaagd? In hoeverre kan hij als voorbeeld dienen voor buitenlandse 

missionarissen in Nederland?  

Het symposium wordt gehouden in de Senaatzaal, Radboud University, Comeniuslaan 4, 

Nijmegen en begint om 14.00 uur. Opgeven is mogelijk tot 1 november 2022 via nim@nim.ru.nl.  

o Startdag Vastenactie zaterdag 5 november 2022. Het Missiebureau Roermond houdt zaterdag 

5 november 2022 de regionale startdag van Vastenactie voor Limburg in ’t Paradies aan de 

Muntstraat 61 te Roermond. Graag aanmelden vóór 17 oktober 2022 via info@missiebureau.nl 

of telefonisch 0475-386880. 

Als het goed is, hebben de contactenpersonen in de parochie inmiddels het Handboek 

Vastenactie 2023 ontvangen. Vastenactie staat met het thema Mensen onderweg in het teken 

van immigratie en landrechten. Mocht de contactpersoon niets ontvangen hebben, neem dan 

even contact op met het Missiebureau Roermond. Het Handboek is ook te downloaden. 

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/professional-en-bijbel/webinars-overzicht/groene-exegese/
https://mensmetnaam.nl/
mailto:nim@nim.ru.nl
mailto:info@missiebureau.nl
https://www.missiebureau.nl/contact
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o Nieuw initiatief Missiebureau Roermond: Minga Forum. In het Quechua -de belangrijkste 

voertaal van het Incarijk-, wordt 

voor samenwerking wel eens het 

woord minga gebruikt. Minga 

slaat op het samenwerken in 

gemeenschap, met alle leden van 

de comunidad, de vereniging, de 

club, om een groot werk te 

realiseren. Tegenwoordig wordt 

het woord in de 

Andesgemeenschappen nog 

steeds gebruikt en wordt er op 

zaterdag bijvoorbeeld 

opgeroepen tot een minga: om een weg aan te leggen, een waterreservoir, of om een schooltje 

te bouwen.  

Het Minga Forum is speciaal voor MOV groepen, leden van Kerk en Wereld, leden van 

Missiecomités en geïnteresseerden ontwikkeld als een digitaal instrument waarmee mensen 

met elkaar kunnen communiceren, kennis delen, ideeën uitwisselen én samenwerken. 

Berichten op Minga Forum, onder andere over campagnes, over activiteiten, maar ook in een 

kennisbank, kunnen door iedereen geraadpleegd worden. Wil men berichten plaatsen, dan 

dient men zich eerst te registreren. 

 

o Onlangs verscheen de derde editie van jaargang 2022 van de Missionaire 

Agenda, met aandacht voor de Adventsactie, Wereldmissiemaand, 

Kerkenband Vlaardingen en meer.  

Wie de Missionaire Agenda niet ontvangen heeft, kan een digitaal 

exemplaar downloaden door op de afbeelding rechts te klikken. 

 

Ook verschijnen er bij de KNR zes maal per jaar een Nieuwsbrief 

Bewogenheid (met een overzicht van bezinningsbijeenkomsten, retraites, pelgrimstochten, 

lezingen en kloosterkennismakingsdagen) en een Missionaire Agenda Nieuwsbrief (als 

aanvulling op de gedrukte Missionaire Agenda, die vier maal per jaar verschijnt). 

 

 

 
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 (december 
2022-januari 2023) dient vóór vrijdag 25 november 2022 ingeleverd te worden. 

 

https://www.missiebureau.nl/forum
https://www.knr.nl/categorie/publicaties/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-bewogenheid/
https://www.knr.nl/categorie/publicaties/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-bewogenheid/
https://www.knr.nl/categorie/publicaties/nieuwsbrieven/missionaire-agenda-nieuwsbrief/
http://www.missionairoverleg-parkstad.nl/
mailto:guus.prevoo@home.nl
https://www.missiebureau.nl/forum
https://www.knr.nl/wp-content/uploads/2022/08/MisAgenda_2022_nr3_LR-DEF.pdf

