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Het mag geen naam hebben en toch …
Overtuiging…
De laatste weken kon ik mij nauwelijks onttrekken aan de vele gedachten, schrijfsels, uitingen en
andere culturele gedragingen (lees: uitspattingen) over de zo vurig gewenste versoepelingen. En ja, ik
begon me te realiseren dat ook ik onlosmakelijk met die beweging al-doende was. Niet alleen de
wappies bleven vasthoudend in hun weigering maatregelen op te volgen, hele volksstammen
snakten kennelijk naar een exodus en opstanding uit de zo beknellende banden van
Coronamaatregelen. Regelmatig bij het opstaan en het mij te slapen leggen vroeg ik me af of ik
mijzelf in die dagelijkse hoeveelheid van meningen en overtuigingen niet aan het verliezen was.
‘Overtuiging’, dat is in deze een vreemd en bizar woord. Wellicht dat de lezer dezes weet dat dit uit
de zeilsport afkomstige woord, een zeilboot naar de kelder kan helpen. Tja…, als je teveel tuig (zeil)
op je boot zet zogezegd… Dat laat dan toch maar mooi een ander licht vallen op de betekenis van
zo’n term. Zeker in dit verband.
En dat deed mij de laatste dagen terugdenken aan het Pinksteren dat net achter de rug is – voor
zover dat kan natuurlijk-. Het verlangen naar die gezamenlijke Geest en gang in al die vele woorden,
taal en meningen. Dat laatste is realiteit van alle dag. Wat het eerste betreft, daaraan moeten we
nog hard werken…
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Uit het overleg
o

Wellicht dat we over enige tijd als groep weer samen kunnen komen. Zit je tot dan met
vragen of heb je suggesties voor andere MOV-groepen, neem dan contact op met Ans
Houben (ajhouben@hetnet.nl, 06-12261241) of Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl, 0627553005).

o

Ergens in september 2021 is er een gesprek tussen de coördinatiegroep van het Missionair
Overleg Parkstad en missiesecretaris Elianne van den Heuvel, onder meer over hoe er meer
parochies bij het Overleg te betrekken zijn. Wanneer er zaken zijn die volgens jou hier aan de
orde moeten komen, kun je die bij Ans Houben of Guus Prevoo melden.

o

Neem ook af en toe een kijkje op onze webpagina www.missionairoverleg-parkstad.nl, met
de laatste nieuwtjes en ook mededelingen of geplande bijeenkomsten al of niet doorgaan en
op welke wijze.

o

Het Missionair Overleg Parkstad neemt deel aan Heerlen Mondiaal,
een samenwerkingsverband van een aantal groepen op het gebied
van mondiale solidariteit en inzet voor vrede en mensenrechten.
Heerlen Mondiaal geeft maandelijks de Inkijk uit, een digitaal
nieuwsblad met informatie over geplande activiteiten van de diverse
groepen. Wil je ook een digitaal abonnement op De Inkijk, stuur dan
een e-mail naar rochette.frank@gmail.com.

Webinars rond Fratelli Tutti op vrijdag 4 en 18 juni 2021
De Beroepsgroep VPW binnen CNV Connectief organiseert een tweetal
webinars rond de laatste encycliek van paus Franciscus Fratelli Tutti. Deze
rondzendbrief bespreekt actuele maatschappelijke thema’s: Hoe gaan we
in het dagelijks samenleven met elkaar om? Wat is gerechtigheid? Hoe
laten we ons beïnvloeden door sociale media en welke invloed hebben
wijzelf daarop? Hoe gaan we om met fake news? Fratelli tutti richt op
een open dialoog vanuit het idee van broederlijkheid en zusterlijkheid. En
vertaalt dat ook naar politieke consequenties. Paus Franciscus was
bijzonder onder de indruk van zijn ontmoetingen met leiders uit de
hoofdstromingen van islam. Een bezinning op vraagstukken rond oorlog en vrede en op
interreligieuze dialoog rondt deze encycliek af.
Centrale vraag van de beide webinars zal zijn: wat kan ik met de ideeën uit de encycliek Fratelli
Tutti als we de parochie zien als een gemeenschap, die solidair is met de minsten, niet alleen in de
eigen omgeving maar ook wereldwijd? Hoe kan ik deze thematiek op de agenda krijgen van
verantwoordelijken en vrijwilligers binnen een plaatselijke geloofsgemeenschap? Wat is de
betekenis ervan voor het pastorale werk?
In het eerste webinar plaatsen we deze encycliek in het geheel van de katholieke en christelijke
sociale leer. Inleider is Jan Maasen, hoofd pastorale dienstverlening van het bisdom Rotterdam en
goed ingevoerd in diaconale kanten van het parochiewerk. Zie onder voor meer informatie over hem.
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Het tweede webinar presenteert goede voorbeelden hoe een plaatselijke geloofsgemeenschap in
kan gaan op de actuele thematieken van deze encycliek. Enkele voorbeelden: het organiseren van
een parochie-avond rond deze thematieken; hoe maak je van een plaatselijke geloofsgemeenschap
een ‘groene kerk’?; stilstaan bij kledingindustrie en verantwoord koopgedrag; bezinning in de vorm
van lectio divina rond actuele maatschappelijke thema’s.
De eigen insteek van deze webinars richt zich daarmee op toepassingen in parochies binnen de r.-k.
kerk maar kan ook interessant zijn voor protestantse gemeenten, vooral omdat de christelijke en de
katholieke sociale leer vele parallellen kennen. Leden van de Beroepsgroep VPW, de r.-k. pastorale
beroepskrachten, worden daarom uitgenodigd. Maar ook de kerkelijk werkers binnen de PKN en
andere belangstellenden zijn van harte welkom.
De webinars zullen plaatsvinden op vrijdag 4 en 18 juni 2021, van 15.00 -16.15 uur (met een uitloop
naar 16.30 uur). Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. Men kan zich aanmelden:
- webinar 4 juni 2021: klik hier
- webinar 18 juni 2021: klik hier
of via een e-mail naar Beroepsgroep VPW. Voor verdere inlichtingen telefoon 040-284 5855.
Deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt men een link om deel te nemen.
Over de inleider van het eerste webinar op 4 juni 2021
Jan Maasen (1956) studeerde andragologie en een persoonlijke leerroute
theologie in Utrecht. Hij is sinds 1984 in dienst bij het bisdom Rotterdam, waar hij
verschillende functies vervulde, zoals missiesecretaris en medewerker
kerkopbouw. Momenteel is hij werkzaam als medewerker diaconie (sinds 2005) en
missiesecretaris (sinds 2008). Sinds januari 2021 is hij tevens hoofd van de afdeling
Pastorale Dienstverlening. Zijn lidmaatschap van de Iona Community, een
internationale oecumenische religieuze gemeenschap, helpt hem zich in te zetten
voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Hij is gehuwd en woont
in Barendrecht.

Vastenaktie voor eigen doel in Ghana succesvol
De Vastenactie in de parochiefederatie De Pelgrim van
Simpelveld-Ubachsberg-Bocholtz is succesvol verlopen.
Van een High-Tea-bezorg-arrangement en Ghanese
bezorgmaaltijden werd gretig gebruik gemaakt. Mede
daardoor was de opbrengst voor het eigen doel Schoon
water voor stageboerderij in Ghana liefst € 5.487,-. Samen
met de bijdrage van Vastenactie à € 2.000,- komt het
totale bedrag, bestemd voor het project in Obuasi op
€7.487,-.
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Tassen uit hongerdoeken
Uit oude hongerdoeken hebben
vrijwilligsters mooie tassen
gemaakt. Die zijn voor €12,50 per
stuk te koop bij Guus Prevoo,
telefoon 06-27553005. Wanneer je
geïnteresseerd bent, stuur even een
e-mail en hij geeft je graag
voorbeelden van de tassen die hij in
de verkoop heeft. De opbrengst van
de verkoop is bestemd voor Vastenactie.

Bedevaart naar pater Karel in Munstergeleen
Op zaterdag 26 juni 2021 wordt de 13de pelgrimage naar
pater Karel in Munstergeleen gehouden. Pelgrimeren heeft te
maken met ‘op weg zijn 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 St.-Josephparochie Heerlerbaan organiseert in
samenwerking met het Missionair Overleg Parkstad deze
pelgrimage. Pater Martin, passionist en pastor van de kapel
ondersteunt de pelgrimage. Iedereen is welkom om mee te
pelgrimeren per fiets, auto of te voet.
Per fiets wordt om 9.00 uur vertrokken vanaf de St.-Josephkerk te Heerlerbaan (Dr. C.
Meulemanstraat 1, Heerlen). De wandelaars vertrekken om 10.00 uur vanaf de kerk in Puth (Pastoor
Albertsstraat 3). De H. Mis zal plaatsvinden in de kapel aan de Pater Karelweg 1 te Munstergeleen en
begint om 11.00 uur.
Intenties voor de pelgrimsprijs van € 5,- kunnen vóór aanvang van de mis afgegeven worden. Na
afloop van de mis kan de meegebrachte lunch op het terras achter de kapel gebruikt worden. Voor
koffie, thee en fris wordt gezorgd. Ook kan het museum en de museumwinkel bezocht worden.
Het is mooi om dit samen te doen. Het is wel noodzakelijk om zich aan de richtlijnen van het RIVM te
houden. Bij twijfel over de weersomstandigheden kunt u contact opnemen met het parochiekantoor
van de St.-Josephparochie 045-5413896 (geopend: dinsdag 9.30-12.00 uur, woensdag, donderdag en
vrijdag 9.00-13.00 uur).

Kroedwusj-wandeling Heerlerbaan
Op zaterdag 14 augustus 2021 kan deelgenomen worden aan een
zogenaamde Kroedwusj-wandeling en wel vanaf de St.-Joseph-kerk te
Heerlerbaan (Dr. C. Meulemanstraat 1, Heerlen). De organisatie is in
handen van de St-.Josephparochie, in samenwerking met het IVN Heerlen
en het Missionair Overleg Parkstad. Een wandeling om deze mooie traditie
voort te zetten. Vertrek is om 11.00 uur.
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De Kroedwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onweer
werende kruiden. Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn aangetroffen in het graf van Maria,
vandaar dat de jaarlijkse Kroedwusj-zegening plaats vindt op of rondom 15 augustus, het feest van
Maria Ter Hemelopneming. De kroedwusj wordt gebruikt om onheil af te wenden en in huis of op
zolder op te hangen.
Men gaat onder leiding en met uitleg van het IVN Heerlen op pad om kruiden te plukken en te
binden. Bij de Boskapel in Imstenrade bij het beeld van Maria wordt de Kroedwusj gezegend.
Het is noodzakelijk zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Na afloop is er een gezellig
samenzijn met koffie of thee en iets lekkers.

Missionaire Agenda 2021-2
Einde mei verscheen de tweede papieren editie van de Missionaire Agenda,
jaargang 2021. Met deze keer aandacht voor de MIVA-collecte (28 en 29
augustus 2021) en de Vredesweek (18-26 september 2021). Plus nog andere
lezenswaardige artikelen zoals ‘Koken voor advent- en vastenactie’ dat plaats
vond in de H. Claraparochie Aarlanderveen in het Groene Hart.
Het richtbedrag voor een individueel abonnement op de vier papieren
nummers per jaar van de Missionaire Agenda bedraagt € 11,-. Abonneren op
Missionaire Agenda: mail naar secretariaat@knr.nl.
Naast de papieren editie verschijnt er acht keer per jaar een digitale
Nieuwsbrief Missionaire Agenda. In de april-uitgave daarvan wordt onder meer gewezen op een
korte film van Greenpeace over de levensloop van een plastic fles: van de winning van fossiele
brandstoffen die nodig zijn om wegwerpplastic te maken, tot de stortplaatsen waar de flessen
onvermijdelijk eindigen. Met #breakfreefromplastic doet Greenpeace een dringend beroep op de
industrie om te investeren in herbruikbare en hervulbare flessen. Wie de Nieuwsbrief met aandacht
voor zorg voor de schepping, gerechtigheid, vrede & dialoog en wereldkerk, nog niet ontvangt, kan
zich via deze link daarvoor aanmelden.
Ten slotte is er ook nog een website Missionaire Agenda, waar bij voorbeeld de liturgische suggesties
te downloaden zijn.

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen
o

Zaterdag 5 juni 2021 is de Dag van de Duurzaamheid of ook wel ‘Wereldmilieudag’. De dag
wordt sinds 1974 gehouden om overheden, kerken, bedrijven en individuen bewust te
maken van onze milieuproblemen. De Milieuorganisatie van de UNO, de UNEP, publiceerde
op 31 augustus 2020 een brochure Faith for Earth: A Call for Action, waarin onder meer
beschreven wordt hoe de diverse godsdiensten wereldwijd ten opzichte van het milieu en
een duurzame omgang met de schepping staan. Misschien een mooie actie op de
Wereldmilieudag: de betreffende brochure downloaden en lezen. En er tijdens de diensten
van het weekend van 5 en 6 juni 2021 aandacht aan besteden.
Inmiddels heeft 9% van alle katholieke parochies al meer dan zes maatregelen genomen om
meer duurzaam te worden, blijkt uit een onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede en de
Radboud Universiteit Nijmegen. En ook de bereidheid van kerkgangers om meer werk te
maken van duurzaamheid, neemt toe. Maar daarnaast is er een groep van 20% van alle
parochies die tot nu toe helemaal niets gedaan heeft. Misschien eens een keer de test doen:
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Hoe groen is mijn kerk? En voor informatie en advies kan men natuurlijk terecht op de
website van Groene Kerken.
o

De vorige keer hebben we bericht over het initiatief
Now you see me at Moria, de website met foto’s vanuit
het vluchtelingenkamp op Lesbos. Op het
Instagramaccount @Now_You_See_Me_Moria,
worden vrijwel dagelijks nieuwe foto's gepost. Het
account heeft inmiddels zo'n 30.000 volgers. Er worden
nu ook tentoonstellingen van een selectie van de foto’s
gepland in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam,
het Amsterdamse Foam en het Stedelijk Museum
Amsterdam. Ook in kunstinstellingen in het buitenland zijn exposities.
Wie de uitgebreide weekberichten van Jan de Beer wil ontvangen rondom ontwikkelingen in
het vluchtelingenkamp, maar ook over solidariteitsacties in Nederland, kan een e-mailtje
naar hem sturen.
De actie Olijfhelden biedt olijfolie uit Lesbos aan waarmee ook de vluchtelingen aldaar
geholpen worden. Voor meer informatie en bestellen, kijk op deze website.

o

Op woensdagavond 16 juni 2021 (20.00-21.30 uur) houdt Tearfunds de laatste van een reeks
van vier webinars over een ‘veerkrachtige kerk’. Deze laatste inspiratieavond heeft als titel:
Wat is de rol van de schepping in het brengen van hoop? Er wordt stil gestaan bij hoe zorg
voor de schepping onderdeel is van ons geloof. Verhalen van het herstel van de natuur en
van (kleine) initiatieven die hoop bieden wat betreft de klimaatcrisis, biodiversiteit en
voedselzekerheid, worden gedeeld. Op welke manier kun jij bijdragen aan een duurzame
samenleving, samen met jouw kerk in jouw omgeving? De deelnamekosten bedragen € 5.
Opgeven kan via deze link.

o

Van de 10.000 vluchtelingen, die in veertien jaar geleden
onder het ‘generaal pardon’ vielen en in Nederland mochten
blijven hebben er nog steeds 7.000 geen paspoort. Slechts
3.000 op dat moment nog minderjarigen hebben dat
paspoort wel gekregen en kunnen daardoor op zoek naar
werk, studeren, reizen en stemmen bij verkiezingen. Voor de
overige 7.000 blijft dat alles nog zeer moeilijk dan wel
onmogelijk, het zijn gewoon tweede-rangs-burgers in
Nederland. Inmiddels hebben meer dan 52.000 mensen een
petitie getekend om tegen dit onrecht te protesteren. Het is
zeker in lijn met de encycliek Fratelli Tutti om deze petitie te ondertekenen en om er
aandacht voor te vragen in het parochieblad en op de parochiewebsite, zie deze link.
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o

Samen met het CNV, FNV en andere organisaties ontwikkelde Fair Trade
Nederland een brochure Inkopen met respect voor mensenrechten, zo
kan het ook! De brochure is te downloaden via deze website. Overigens,
er zijn in Nederland inmiddels 10.000 Fair Trade-producten op de markt.
Dat zijn niet alleen suiker (waar het allemaal mee begonnen is), koffie,
bananen en andere voedingsproducten, maar ook kleding, lakens en
slopen, zeepjes, schoonmaakartikelen. Je zou er de schappen van een
gemiddelde supermarkt mee kunnen vullen. Wie nog meer cijfers en
informatie over Fair Trade wil weten kan terecht op de website van Fair Trade Nederland.

o

Milieudefensie heeft onder de noemer Zet klimaat op 1 een advertentiecampagne opgezet
om de overheid ervan te doordringen dat er snel werk gemaakt moet worden van
duurzaamheid. Wie mee wil doen aan deze campagne en zijn of haar naam wil lenen voor
één van de advertenties, kan op deze website terecht.

o

In de podcast-serie Maak de wereld niet kapodcast worden dé sociaal maatschappelijke
vraagstukken van deze tijd besproken met pioniers voor een betere wereld. Naast de
energie- en klimaattransitie zoekt men een nieuwe weg in een maatschappij die door de
pandemie aan banden wordt gelegd. Dat vraagt gedragsverandering op allerlei niveaus. Onze
Djaja Van Den Berg en Eliaan Voerman vragen interessante wetenschappers, economen en
ondernemers het hemd van het lijf. Voor dit hoopvolle geluid in bizarre tijden, zie deze
website.
o Vanaf 1 mei 2021 kan in oostelijke Noord-Brabant het
‘Ons Kloosterpad’ bewandeld worden. Ons Kloosterpad
voert langs een vijftigtal (voormalige) kloosters en
abdijen. De 330 km lange route kan in 15 etappes
afgelegd worden. Om wandelaars van Ons Kloosterpad
op weg te helpen is er een Bindboek beschikbaar. Deze
gids verbind je met verhalen, beelden, overwegingen
en herinneringen aan de bijzondere plekken langs Ons Kloosterpad. In het boek worden de
etappes beschreven. Maar het bindboek wil ook een inspiratieboek zijn, met opvallende
weetjes, aansprekende kunstfoto’s en bijzondere interviews met mensen die wonen en
werken in de kloosters. Het boek kost € 29,50 en is te koop bij verschillende kloosterlocaties
en via Berne Media. De routebeschrijvingen van de diverse etappes van Ons Kloosterpad zijn
ook te downloaden via de website van Visit Brabant.

o

De Beweging van Barmhartigheid heeft haar website vernieuwd. En er is een nieuwe
rubriek: Vitamine B. Het is een mini-podcast waarin steeds iemand anders vertelt wat hij of
zij met barmhartigheid en compassie heeft. Irene van Lippe-Biesterfeld bijt het spits af.

o

‘Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al het andere zal u erbij gegeven
worden’, zo lezen we in Mt. 6,33. Dat zoeken naar het Koninkrijk Gods is natuurlijk ook een
zoeken naar een meer gerechte, duurzame en vreedzame toekomst voor iedereen op deze
wereld. Die toekomst ligt in onze gezamenlijke handen. Dat laatste is ook de Europese Unie
van mening. Via het Platform van de Conferentie over de toekomst van Europa worden alle
Europeanen uitgenodigd om over die toekomst rond een tiental thema’s mee te denken.
Wellicht een zinnige activiteit voor een bijeenkomst in het kader van Fratelli Tutti: hoe zien
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wij de toekomst van Europa en kunnen we dat in een paar stellingen verwoorden, die we dan
kunnen doorgeven aan de Conferentie over de toekomst van Europa?
o

Ga ook de uitdaging aan: een week zonder afval. Van maandag 31 mei tot en met zondag 6
juni 2021 gaan veel mensen de uitdaging aan om zo min mogelijk afval weg te gooien. Kijk
voor tips op de website Week Zonder Afval.

Wie tips heeft om in deze rubriek ‘Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen’ te
vermelden, kan die doorgeven aan de redactie van de Nieuwsbrief.

De Drie Ringen Parkstad
De website van De Drie Ringen, centrum voor
spiritualiteit en zingeving, vermeldt de geplande
activiteiten voor juni en de volgende maanden,
waarvoor men zich kan opgeven. Het is de
moeite waard om zo af en toe eens een blik te
werpen op de homepage van De Drie Ringen,
met spreuken, (muziek)-filmpjes, recepten en
wandelroutes.

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 (aug-sept
2021) dient ten laatste vrijdag 23 juli 2021 ingeleverd te worden.
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