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Het mag geen naam hebben en toch … 

Opzomerwoorden 

Enkele jaren geleden mocht ik betrokken raken bij een wel heel bijzondere groep mensen die allen 

woonachtig zijn in een wijk die bepaald niet als voorbeeldwijk te boek staat. Zulke wijken – en dus 

ook de bewoners daarvan- worden vaak weggezet met een lange reeks aan opzomerwoorden die de 

werkelijkheid willen omvatten, maar bij nader inzien even hol klinken als hun ronkende synoniemen 

of inhoud. We kennen ze allemaal: krachtwijk, prachtwijk, achterstandswijk, bijzondere wijk, 
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probleemwijk, aandachtwijk, kansrijke wijk, betekeniswijk… Ze willen op de een of andere manier 

niet in mijn hoofd beklijven. Het is vooral dat ze de mensen die er wonen, de groep waarmee ik 

optrek, niet of nauwelijks recht doen. Met iedere schermutseling of opstootje in hun buurt, lijkt het 

alsof het medemenselijke in de berichtgeving daarover, steeds verder uit hun en mijn werkelijkheid 

wegraakt. 

Onlangs bouwde de groep een tentoonstelling. Over die dingen en hun wijk, hun bevindingen, hun 

gesprek, hun gevoelen, hun mening en hun woorden. Honderden mensen van jong tot oud, 

bezochten de tentoonstelling en raakten met de (mede)wijkbewoners aan de praat. Vanuit 

denkbeelden die niet een op een passen in het taalveld waarmee ze doorgaans worden 

gestigmatiseerd.  

Dit artefact en hun wereld daarachter deed mij onwillekeurig denken aan het ophanden zijnde 

Pinksteren. Als een vurig spreken in uitlopende gedachten, woorden, denken en doen. 

Pinksteren als een bezield gebeuren van wat mensen beweegt en bedoelen en zeker niet als een 

(volgend) opzomerwoord. 

Landelijke studiedag dinsdag 21 juni 2022: Kerk van de toekomst? 
 

Op dinsdag 21 juni 2022 houdt de VPW, de branchegroep RK Pastoraal 

werkenden binnen het CNV, een landelijke dag voor leden en andere 

belangstellenden met als thema: Kerk van de toekomst? De dag wordt 

gehouden in het Kerkcentrum Johannes-Bernardus, Oranje Nassaulaan 

2, 3523 VR in Utrecht en begint om 10.00 uur. 

 

Inleider tijdens het morgengedeelte is prof. dr. Paul van Geest. Met de 

terugloop van het aantal pastores en kerkgangers wordt de vraag naar 

de toekomst van de kerk manifest. Is er toekomst, zoals verschillende 

initiatieven beweren, of moeten we meer luisteren naar wat het 

verleden heeft te zeggen als kerkleiders erover zwijgen? Paul van Geest 

neemt ons mee in deze verkenning van verleden, heden en een 

mogelijke toekomst. 

 

In de middag zijn er een viertal workshops gepland, waarvan de deelneemsters/deelnemers er naar 

keuze twee kunnen volgen. Het middaggedeelte wordt vervolgd met een plenair gesprek en discussie 

over de vraag waar wij de kerk van de toekomst zien (ontstaan)? Wat inspireert je? Hoe zie je de 

overgang van de huidige situatie naar iets nieuws? Klik voor het programma en de namen van de 

workshop-leiders op het plaatje linksboven of op uitnodiging. 

 

Voor VPW- en CNV-leden is de dag gratis. Anderen zijn van harte welkom en maken vooraf € 25,00 

over op rek.nr.: NL 29 RABO 0132 1889 02 t.n.v. CNV Connectief, o.v.v. VPW-dag 21 juni en je naam.  

 

Aanmelden: klik op de knop!  

 

 

 

https://vpwinfo.nl/images/Uitnodiging_21062022_VPW-LD-16_mei_2022.pdf
https://p.easydus.com/project/b21164ed-6a87-44b3-a7fc-778da3508ef9/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
https://vpwinfo.nl/images/Uitnodiging_21062022_VPW-LD-16_mei_2022.pdf
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Uit de vereniging 

o De voorzitter van ons onderdeel Hub van den 

Bosch mag zich voortaan ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau noemen. Hij zet zich al jarenlang in 

voor maatschappelijke organisaties, zoals Bindkracht 

en de Vincentiusvereniging in Venlo. Hij ondersteunt 

onder meer mensen in armoede. Ook is Hub 

voorzitter van de stichting Leven rond de dood en, 

zoals al aangegeven, de Limburgse afdeling van de 

vakvereniging voor pastorale werken.  Hub was erg 

verrast en zelfs even aangedaan met de bijzondere 

onderscheiding.  

 

o We hebben het toen niet vermeld, maar een jaar geleden werd ook de secretaris van ons 

onderdeel Piet Linders met een lintje vereerd. Piet is sinds 1989 coördinator van stichting ’t 

Groenewold Venlo. Hij geeft de kwetsbare medemens een stem en een gezicht. Zonder Piet zou 

’t Groenewold, met onder meer activiteiten voor zwervers, rouwverwerking, integratie, armoede 

en duurzaamheid, er niet zijn. Ook is Piet lid van het pastorale team van Jongerenkerk Venlo, lid 

van de Raad van Toezicht van FAIR VENLO, voorzitter van jeugdstichting ’t PGCJ, lid van 

stuurgroep Bindkracht Venlo, lid van stichting Prisma, voorzitter van wijkcomité Norbertus Horst 

en medeoprichter van stichting Leergeld Venlo. Hij heeft de aanzet gegeven tot de oprichting van 

Leergeld in Venray en Horst. 

 

o Met de lintjes van Piet vorig jaar en Hub dit jaar heeft 2/3de van de coördinatiegroep VPW-

Limburg een koninklijke onderscheiding op zak. Je ziet: het lidmaatschap van de 

coördinatiegroep loont. Wil je ook je kans op een onderscheiding verhogen, meld je dan aan als 

lid van die coördinatiegroep. 

 

o Op 13 februari 2022 overleed op 79-jarige leeftijd ons lid Louis 

Cordewener. Louis begon na zijn priesterwijding in 1968 als kapelaan in 

Nieuwerhagerheide en was vanaf 1980 pastoor in Brunssum, 

Voerendaal en tenslotte Oirsbeek/Doenrade. In 2012 ging hij met 

emeritaat. Louis was niet alleen een gewaardeerde ‘herder’, maar hij 

stond in zijn jongere jaren ook zijn mannetje als keeper bij Groene Ster 

Heerlerheide. Vele jaren daarna was hij bij speciale wedstrijden van de 

veteranen van die club nog als doelman op het veld te vinden. Louis was daarnaast een echte 

voorganger bij het carnaval. Hij nam vaak deel aan de carnavalsoptochten die door zijn parochie 

trokken. 

 

o Om alvast in de agenda te noteren: donderdag 22 september 2022 studiedag voor de 
onderdelen Den Bosch en Limburg van de VPW. In de morgenuren (start 10.30 uur, inloop vanaf 
10.00 uur) zal Stijn Fens, journalist bij Trouw en medeauteur van de artikelenreeks de Staat van 
katholiek Nederland een lezing verzorgen. In de middaguren, na een door de beide VPW-
onderdelen aangeboden lunch, zullen we daar verder over praten, mede in het licht van de 
voortgang van de beide VPW-onderdelen. Uiteindelijk zullen we als leden van beide onderdelen 
hopelijk besluiten dat we voortaan als een gezamenlijk onderdeel verder zullen gaan. De dag zal 
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plaatsvinden in Onderwijshotel De Rooi Pannen, Kaakstraat 1, 5623 AD Eindhoven. Vanaf NS-
station Eindhoven is De Rooi Pannen bereikbaar met diverse buslijnen, uitstappen halte 
Europalaan. En wie van een wandelingetje houdt, het is ongeveer 25 tot 30 minuten lopen vanaf 
het station. 
Over enige tijd zullen uitnodigingen naar de leden van de beide onderdelen gestuurd worden 
met een mogelijkheid om je aan te melden. 
 

o Soms heb je je lidnummer bij het CNV nodig. Bij voorbeeld om je aan te melden voor en in te 
loggen op de groepspagina RK Pastoraal werkenden of om je aan te melden voor de landelijke 
studiedag op 21 juni 2022. Dat lidnummer bestaat uit zeven cijfers en je vindt het onder het 
kopje Kernmerk machtiging op de maandelijkse incasso van je contributie. Het lidnummer 
bestaat uit de zeven cijfers ná de hoofdletter en vóór het streepje - . Het staat ook op je bewijs 
van lidmaatschap en vaak op de adresdrager bij post vanuit het CNV. En mocht je het echt niet 
vinden, terwijl je het toch (dringend) nodig hebt: mail even naar Guus Prevoo.  

 
o De VPW op de website van het CNV. Samen met drie andere, kerkelijke beroepsgroepen, is de 

VPW als Beroepsgroep RK Pastoraal Werkers op de website van het CNV te vinden onder de 
sectorgroep Kerk en Ideëel, zie www.cnvconnectief.nl/sectorgroepen/kerk-en-ideëel/. Vanaf die 
pagina kun je doorklikken naar de site van en voor onze beroepsgroep. Je kunt desgewenst ook 
rechtstreeks naar die site gaan via het adres www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/kerk-en-
ideeel/pastoraal-werkers/. Het is de bedoeling dat onze beroepsgroep-website op den duur de 
huidige VPW-website (https://vpwinfo.nl/) gaat vervangen. Net zoals die huidige VPW-website, is 
de Kerk & Ideëel-site en de site van de Beroepsgroep RK pastorale werkers voor iedereen 
toegankelijk.  
Naast bovenstaande voor iedereen te raadplegen websites, hebben we als beroepsgroep ook 
een zogenaamde groepspagina. Daar kun je niet alleen berichten lezen, maar ook desgewenst 
zelf een voor collegae interessant mededeling schrijven.  Een nieuwtje, een goed boek dat je 
gelezen hebt, een speciale bijeenkomst, een zinvolle cursus, kortom alles waarvan je denkt dat 
het ook voor andere pastoraal werkenden van belang kan zijn, kan hier vermeld worden. Of 
reageren op de bijdragen van andere VPW-leden. Via https://www.cnvconnectief.nl/groepen/rk-
pastoraal-werkenden/ kun je je aanmelden. Daarvoor heb je wel je lidnummer nodig. Omdat de 
groepspagina uitsluitend bedoeld is voor (aangemelde) leden van de beroepsgroep VPW binnen 
het CNV, dien je verder iedere keer bij een bezoek aan de pagina in te loggen. Maar de meeste 
computers omvatten een functie om wachtwoorden op te slaan, zodat je dan bij ieder bezoek 
snel en gemakkelijk kunt inloggen. 

 
o Het zal je niet ontgaan zijn: het CNV is een grote ledenwerfactie gestart en heeft je daarvan via e-

mails en een actiepakket op de hoogte gesteld. Nieuwe leden voor onze beroepsgroep RK 
Pastoraal werkenden zijn natuurlijk meer dan welkom, dus mocht je collegae warm kunnen 
maken voor een lidmaatschap, graag!!  

 

Studiedag ‘STERVEN OM TE LEVEN’ donderdag 30 juni 2022 in Amsterdam 

Op donderdag 30 juni 2022 wordt in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam de studiedag Sterven om 

te leven, over de actuele betekenis van martelaarschap gehouden.  

Het is een oud gegeven dat “het bloed der 

martelaren het zaad der kerk is” 

(Tertullianus). Ondanks het proces van 

secularisering in ons land, blijkt menigeen te 

worden geraakt door het voorbeeld van 

mailto:guus.prevoo@home.nl
http://www.cnvconnectief.nl/sectorgroepen/kerk-en-ideëel/
http://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/kerk-en-ideeel/pastoraal-werkers/
http://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/kerk-en-ideeel/pastoraal-werkers/
https://vpwinfo.nl/
https://www.cnvconnectief.nl/groepen/rk-pastoraal-werkenden/
https://www.cnvconnectief.nl/groepen/rk-pastoraal-werkenden/
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mensen die bereid zijn voor hun diepste overtuigingen te lijden, geweld te ondergaan en desnoods 

ook de dood te aanvaarden. 

Wat is de betekenis voor geloven en kerk van deze ‘moderne martelaren’? Hoe kunnen we hen nu op 

respectvolle wijze gedenken en eren tot bemoediging van velen? Over dit soort vragen gaat de 

studiedag ‘Sterven om te leven’. 

Sprekers zijn  

- drs. Geert van Dartel, directeur Katholieke Vereniging voor Oecumene en voorzitter van de 

Raad van Kerken in Nederland,  

- Zeger Polhuijs, priester van de gemeenschap Sant’ Egidio in Rome,  

- dr. Jorge Castillo Guerra, docent empirische en praktische religiewetenschap aan de Radboud 

Universiteit,  

- prof. dr. Henk Bakker, hoogleraar ethiek en Bijbelse theologie aan de V.U. 

- Mor Polycarpus Augin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië in 

Nederland. 

Dagvoorzitter: Mw. Ina van de Bunt.  

Deelname aan de dag is gratis, inclusief lunch. Graag wel aanmelden vóór 20 juni 2022, via 

CPR@knr.nl.  

De organisatie van deze dag in handen van de Initiatiefgroep herdenkingsplek moderne martelaren, 

bestaande uit pater Ton Bun (Maristen), Fons Eppink (Mill Hill Missionarissen), Guus Prevoo, Jac van 

Oppen, Gerard Moorman (KNR) en Colm Dekker (Sant’Egidio Amsterdam). 

Tentoonstelling Vertel me wie je bent 

Je las er misschien het artikel over in de laatste editie van VPWinfo.nl: de tentoonstelling Vertel me 

wie je bent, die gehouden wordt in Priorij Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3, 4901 PH Oosterhout. 

Vijfentwintig mannen en vrouwen 

van verschillende leeftijden, 

achtergronden en beroepen bogen 

zich over de vraag Wat is er religieus 

(of spiritueel, of heilig) in mijn leven? 

Het leverde even zoveel persoonlijke 

verhalen op in woord en beeld. In de 

tentoonstelling zijn deze verhalen 

samengebracht op vijfentwintig posters die als een spiegel de bezoeker vragen Vertel me wie je bent 

De tentoonstelling is open voor bezoek op vrijdag 3, zaterdag 4 en maandag 6 juni (op Eerste 

Pinksterdag 5 juni is de tentoonstelling gesloten), vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2022. De toegang 

bedraagt € 3,-. Het is handig als je oortjes meebrengt voor je mobiele telefoon. 

Vanaf 26 juni 2022 is de tentoonstelling beschikbaar voor parochies, gemeenten, zorginstellingen, 

scholen en andere plekken waar mag klinken Vertel me wie je bent. 

Voor mensen die willen weten wat de mogelijkheden zijn om deze tentoonstelling in hun parochie, 

zorginstelling of school neer te zetten, zijn er speciale middagen met een korte inleiding en 

praktische tips. 

  

mailto:CPR@knr.nl
https://www.delevensboom.net/wp-content/uploads/2022/03/Vertel-me-wie-je-bent.pdf
https://www.delevensboom.net/wp-content/uploads/2022/04/speciale-middagen.pdf
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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 

 

Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem 

Onderstaande activiteiten van Klooster 
Wittem vinden (tenzij anders aangegeven) 
plaats in of vanuit de ontmoetingsruimte 
Scala, Wittemer Allee 34. Aanmelden via 
www.kloosterwittem.nl/Agenda of per 
telefoon 043-4501741 is gewenst. 

 

Pinksterlezing ‘Profetenstemmen’ door Thomas Quartier 

 

De jaarlijkse Pinksterlezing van Klooster Wittem, op de zaterdag voor Pinksteren, wordt dit jaar 

verzorgd door de benedictijner monnik Thomas Quartier. Het thema van zijn lezing is 

“Profetenstemmen’.  

Hoe geven we ons leven zin wanneer we – in deze tijd meer dan ooit - beseffen dat het eindig is en 

kwetsbaar? Het is een vraag van alle tijden, maar de antwoorden moeten in elke generatie en in elke 

cultuur opnieuw gezocht worden. Wellicht kunnen we daarbij iets leren van de Bijbelse profeten. 

Thomas Quartier onderzoekt dit, in gesprek met musici, schrijvers en dichters van deze tijd. Quartier: 

“Religie is voor mij in de eerste plaats een kwestie van existentieel zoeken met een radicaal open 

einde. Geloven is vooral doen.” 

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
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Thomas Quartier(48) is sinds anderhalf jaar verbonden aan abdij Keizersberg in Leuven. Daarnaast is 

hij hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij 

is dit jaar ‘theoloog des vaderlands’. Hij schreef een groot aantal boeken. Zijn laatste boek heeft de 

titel: Blijven, omarm wat op je pad komt.  

Het programma van de middag:  

14.00-14.10:  welkom 

14.10-15.00:  lezing 

15.00 -15.15:  pauze en signeren 

15.15-15.45:  vragen 

15.45-16.00:  afsluiting 

Datum en tijd: zaterdag 4 juni 2022, van 14.00 tot ca. 16.00 uur. 

Entree: 10 euro. 

 

Samenkomst rond Henri Nouwen, vrijdagavond 10 juni 2022 

 

Priester Henri Nouwen was een bevlogen pastor die vele boeken 

schreef over zijn rusteloze zoektocht naar God. Hij vond 

(enigszins) rust toen hij ging wonen in een Ark-gemeenschap: 

een woongemeenschap van mensen met en zonder 

verstandelijke beperking. 

Er bestaat een video waar Henri Nouwen preekt (in het Engels 

met ondertitel, want Henri Nouwen was een geboren en 

getogen Nederlander, maar bracht een groot deel van zijn 

werkzame leven door in Amerika); hij spreekt zijn toehoorders in 

deze preek aan als geliefde kinderen van God. Samen luisteren 

en kijken we naar de preek van Henri Nouwen. 

Vooraf en erna zingen we enkele liederen, luisteren we naar een passende Schriftlezing en bidden 

we. Na afloop is er gelegenheid (voor wie dat wil) om uit te wisselen wat de preek van Henri Nouwen 

ons gezegd heeft. 

Datum en tijd: vrijdagavond 10 juni, 19.00 – 20.30 uur. Deelname kost 5 euro. 

Opmerking: Er zijn eigenlijk drie van deze video-preken. Als de eerste keer naar meer smaakt, komen 

in het najaar de twee andere aan de beurt. 

 

Dag van de Pelgrim, zaterdag 18 juni van 10.00 tot 17.00 uur 

Een ontmoetingsdag voor pelgrims 

 

Na een succesvolle Dag van de Pelgrim in 2021 wordt deze dag dit jaar 

herhaald. Hij begint met een korte pelgrimswandeling in de omgeving van 

Klooster Wittem (van 10.00 uur tot het middaguur).   

’s Middags is er eerst een pelgrimslunch, gevolgd door een minisymposium 

met als hoofdspreker Ralf Bodelier, journalist, schrijver, theoloog en 

filosoof, oorspronkelijk afkomstig uit het naburige Lemiers. Ralf maakte 

onder andere een pelgrimsreis van Jeruzalem naar Bouillon; een 

omgekeerde kruistocht. 

Tussendoor is er muziek en een pelgrimsmarkt, waar organisaties die zich bezighouden met 

pelgrimeren, zich presenteren. Zie voor meer informatie deze website. 

KOSTEN: € 25,00, incl. wandeling, lunch, minisymposium, koffie/thee met vlaai. 

 

http://www.kloosterwittem.nl/dagvandepelgrim
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Wandellotto Klooster Wittem, zondag 19 juni 2022 

 

Een wandellotto! Dat betekent dat u op weg gaat voor een korte 

pelgrimswandeling (van 5 tot 8 km).   

Waarheen? Met wie? Dat wordt bepaald door het lot. U hoort het pas als 

u vertrekt. Samen met uw reisgenoot/lotgenoot gaat u op weg. Precies 

zoals door de eeuwen heen pelgrims naar Santiago de Compostella soms 

toevallige reisgenoten tegenkwamen met wie ze een tijdje optrokken. 

Onderweg vertelt u elkaar iets van uw (levens)verhaal, de dingen waar u 

mee bezig bent of die u belangrijk vindt. Een oefening om open te staan 

voor een ander en te luisteren naar elkaar. 

Misschien hoort u zo onverwachte dingen en krijgt u nieuwe inzichten. 

Vertrek is om 13:30 uur vanaf de receptie van Klooster Wittem. Dan krijgt 

u niet alleen te horen met wie u op weg gaat, maar ook welke route u 

gaat lopen. Ook krijgt u een gespreksvraag mee, waarmee u uw 

wandelgesprek kunt beginnen. 

Aan het einde van de wandeling schrijft u een kort briefje aan uw reisgenoot, van maximaal 10 

zinnen. Alle brieven worden verzameld in een wandellotto-pelgrimageboek. 

Datum en tijd: zondag 19 juni 2022, 13:30-17.00 uur (ook op 3 juli, 7 augustus en 11 september is er 

een wandellotto). Kosten € 5,00, te betalen bij de start. 

 

Twents Liturgiekoor zingt in Wittem 

 

Het Twents Liturgiekoor is verbonden aan de Zwanenhof, het 

voormalige retraitehuis van de Redemptoristen in Zenderen 

(tussen Almelo en Hengelo). Het koor van ruim 30 leden, 

onder leiding van Bram van der Beek, zingt al sinds zijn 

oprichting in 1980 iedere maand op de Zwanenhofzondag, 

een maandelijkse oecumenische viering die bezocht wordt door mensen uit heel Twente. Het koor 

zingt eigentijdse, Nederlandstalige liederen voor de liturgie. Liederen van Huub Oosterhuis, op 

muziek van onder andere Bernard Huibers of Antoine Oomen, zijn geliefd, maar ook andere 

tekstschrijvers en componisten staan op het repertoire. 

Op zondag 26 juni 2022 zingt het Twents Liturgiekoor in de viering van 11.00 uur in Wittem. Pastor 

Jeroen de Wit, de predikant in deze viering, was lang geleden dirigent van het koor. Hij gaat 

binnenkort met pensioen en vond het leuk om bij een van zijn laatste publieke optredens dit koor 

van toen – dat hem nog steeds heel na aan het hart ligt – uit te nodigen. 

 

Een wandeling in de avond van horen, zien en zwijgen 

 

Als het Limburgse Heuvelland in de avond tot rust komt, is het 

aangenaam wandelen. Je hoort de stilte. Je ziet in het zachte 

avondlicht dingen waar je overdag overheen kijkt. Je komt 

ertoe om te ruiken en te voelen. 

We maken een wandeling van ca. 4,5 km vanuit Klooster 

Wittem waarbij we stilte afwisselen met het uitwisselen van 

ervaringen. We sluiten af met een kop thee of koffie. 

Datum en tijd: donderdag 30 juni, 28 juli en 25 augustus 2022, steeds 19.30 – 21.00 uur. 

Deelname kost 3,- euro 
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Taizé-viering – elke maand in Klooster Wittem 

 

 Een viering in Wittem op de late zondagmiddag, om op een verstillende 

manier het weekend af te sluiten. De viering - in ontmoetingsruimte Scala - 

bestaat uit een Schriftlezing, stilte, gebed en vooral veel Taizé-liederen. 

Taizé-liederen zijn liederen van de oecumenische kloostergemeenschap van 

Taizé in Frankrijk. Het zijn eenvoudige, meditatieve liederen in verschillende 

talen, die uitnodigen tot meezingen of minstens mee-neuriën.  

Tijd: de zondagen 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 

27 november 2022, steeds van 17:00 uur tot ca.17:30 uur. 

 

 
 
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 tuin-
ontwerpmethode 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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Dekenaat Venlo zette zich in de afgelopen vastentijd in voor Landrechten in 
Guatemala 
Terugblik Vastenactie 2022 Dekenaat Venlo 
 
Gelukkig konden we in de afgelopen Vastentijd 
met zijn Vaste-Actie weer activiteiten 
organiseren. Naast de aandacht in de vieringen 
hebben in de Martinusbasiliek, de parochiekerken 
van Venlo-Zuid en Reuver als ook in de 
Jongerenkerk Venlo gedurende vastentijd de 
tentoonstellingen gestaan behorend bij het 
project in Guatemala en daarbij ook het 
Hongerdoek ‘U geeft mijn voeten ruimte’. 
In de kerken waar beiden stonde, hebben 
pastores er gebruik van gemaakt tijdens 
vieringen. 
 
Daarnaast vonden in de vastentijd 3 vastenmeditaties plaats rondom het Hongerdoek ‘U geeft mijn 
voeten ruimte’. Deze bestonden uit muziek uit Taizé die klonken vanaf de cd en ook samen gezongen 
werden, uit bezinning over het Hongerdoek, gedachten uitgesproken door de verschillende 
voorgangers en uit momenten van stilte. 
 
Verder was er dit jaar ook weer een ‘Heilige Huisjes Tocht’. Deze tocht langs bijzondere, heilige 
huisjes, in Venlo bracht ons naar Lomm waar een van de leden van de MOV-groep aldaar, Tini Kroon, 
een tocht langs de Maaswerken had gereorganiseerd. Tijdens de overstromingen in 2021 waren deze 
Maaswerken belangrijk omdat ze voorkwamen dat anders dan voorheen grote delen van Lomm, 
Arcen en Velden onder water zouden lopen maar …. Ze hadden ook met het thema ‘Landrechten’ te 
maken want boeren en burgers hebben langs de Maas wel grond moeten afstaan en dat was nog niet 
zo vanzelfsprekend. Over dat proces maar ook over het resultaat werden we tijdens deze Heilige 
Huisjes Tocht bijgepraat. Achteraf dronken we koffie in het parochiehuis van Lomm waar nog driftig 
werd nagepraat over deze tocht waaraan zo’n 20 mensen deelnamen. 
 
Op maandag 4 april 2022 was in de Michaëlkerk een filmavond in het kader van de Vastenactie. Deze 
keer hadden we als Dekenale MOV-groep Venlo gekozen voor de film Lemon Tree. Een film die 
vertelde over een Palestijnse vrouw, eigenaresse van een citroenenboomgaard die een Israëlische 
minister als buurman krijgt en dat heeft grote gevolgen voor haar boomgaard. 
Deze film paste helemaal in het thema Landrechten. Je zag hoe de rechten van de vrouw in gedrang 
kwamen en hoe met haar rechten werd omgegaan.  
Een kleine 25 mensen bezochten deze film. 
 
Tevens bezocht Vastenactie met haar scholenprogramma de basisschool in Lomm met het 
belevingstheater. De leerlingen en leerkrachten waren enthousiast. 
 
Terugblikkend mogen we stellen dat we na twee jaar van weinig of niets kunnen gelukkig weer volop 
aandacht konden vragen binnen maar vooral ook buiten de kerken voor de vastenactie 2022. 
 
Hub van den Bosch (pastor Jongerenkerk en coördinator Dekenale MOV-groep Venlo) 
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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. 

 
’t Groenewold Venlo 
 
 

Het Verhaal van Weefkracht 

Het verhaal van Weefkracht vanuit het Vastenavondkamp uit Blerick heeft de afgelopen jaren 

verscheidene presentatievormen gehad. Al deze ideeën en werkvormen zijn uiteindelijk gebundeld in 

een tentoonstelling van kunstwerken van de deelneemsters van Weefkracht met als thema Van 

Kwetsbaarheid naar Kracht. Deze tentoonstelling is gepresenteerd in het van Bommel van Dam 

museum in Venlo van 3 tot en met 8 mei 2022. 

Het is een hele expeditie geweest om de 

tentoonstelling publiek klaar te maken, maar 

we kijken terug op een zeer geslaagde 

presentatie alsook goed bezocht. Het was voor 

mij, Jan Peeters , een feest om hieraan deel te 

mogen nemen. Het is geweldig om te zien en 

te horen, hoe de kunstwerken bij de dames 

van Weefkracht in het Vastenavondkamp zijn 

ontstaan. Een waar toonbeeld van 

Kwetsbaarheid naar Kracht en het vraagt moed 

en inzet om de pijnpunten van een 

leefomgeving te durven tonen en te 

benoemen. Ze waren naar de bezoekers toe zowel een gastvrouw alsook uitvoerend 

levenskunstenaar. Ik ben onder de indruk van hoe bevlogen en enthousiast ieder haar eigen verhaal 

vertelde over het getoonde kunstwerk. Mooi om te zien dat er gesprekken ontstonden met de 

bezoekers. Van wijkvraagstukken tot de wereldproblematiek. Het is belangrijk om te zeggen dat er 

ook erg veel gelachen is. De samenstelling van de bezoekers was zeer gevarieerd, van vakantieganger 

op doortocht tot gevlucht gezin uit Oekraïne woonachtig in Duitsland. Er zijn trouwens ook heel wat 

zaadjes door kinderen geplant in de Broeikast voor de Vrede of om mee te nemen naar huis voor een 

“vredig” bestaan. We willen ook het Bommel van Dam personeel bedanken voor de ondersteuning 

en de goede zorg. Het is te hopen dat dit traject een vervolg gaat krijgen, want het is belangrijk om 

de stem te blijven horen van de wijkbewoners. 
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Op dinsdagvond 31 mei 2022 wordt Zelf Sjöldj ook gespeeld MFC Op Expeditie, Vossenerlaan 57, 

5924 AC Blerick. De voorstelling begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur. Het kan iedereen 

overkomen: Krap zitten! Waarom schamen we ons eigenlijk voor een gebrek aan geld?  Het is 

gewoon lastig om rond te komen. Grote gebeurtenissen zoals een scheiding, ziekte of werkloosheid 

geven vaak geldproblemen. En dan komt er nog een hoge energierekening aan. Deze theateravond 

opent de ogen, laat je lachen en geeft begrip. De toegang is gratis. Kom je ook?  

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. 

 

Zelf Sjöldj 

Op dinsdag 24 mei werd er in  de wijk 

Venlo-Oost i.s.m. Bindkracht Venlo 

(armoedebeweging) een 

theatervoorstelling gespeeld rondom 

allerlei situaties die met armoede te 

maken hebben. Van alleenstaande 

moeders die het hoofd niet of 

nauwelijks boven water kunnen 

houden tot aan een familiebedrijf dat 

in korte tijd op de rand van het 

faillissement terecht komt. Zonder 

uitzondering allemaal situaties die op 

de realiteit stoelen en waar de 

toeslagenaffaire of de hoge 

energielasten van de laatste tijd, in 

een gevoelig en bloedserieus spel 

werden omgezet.  

Armoede is groeiend en de 45 

aanwezige toeschouwers van 

vrijwilligers, (diaconale) besturen en 

beleidsambtenaren gaan er een 

vervolg aan geven. De wijk i.s.m. 

Bindkracht Venlo houden de draad 

vast en gaan met elkaar in gesprek 

waarna een breder publiek voor een 

workshop wordt teruggevraagd. 

Wordt dus vervolgd! 

 

 

https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220624SP-PICKNICKWANDELING/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220729SP-WOUD-WATER-EN-WIJDSE-VERGEZICHTEN/
http://www.dedrieringen.org/WELKOM/
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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. 

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 

alleen mee wil lopen, maar ook actief zich wil inzetten om mensen te werven, kan terecht op de 

Doe-Mee-website. 

 

o Luce, het Centrum voor Religieuze Communicatie van de universiteit van Tilburg, heeft een 

aantal interessante bijeenkomsten en webinars op het programma staan. We noemen 

Gastvrijheid als uitdaging voor de theologie (vrijdag 3 juni 2022 in Utrecht of via zoom) en 

Augustinus en de menselijke lichamelijkheid (woensdag 22 juni 2022 in Utrecht of via zoom). Op 

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
https://klimaatmars.nl/de-mars/
https://klimaatmars.nl/doe-mee/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/luce-3
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/luce-4
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6 september 2022 start in Utrecht een cursus Mystagogie. Spirituele weg en professionele 

grondhouding. Vanaf begin 2023 staat er een tweede cursus Van pastoraal werk naar geestelijke 

verzorging. Herijken van een roeping gepland. Kijk voor de verdere agenda op de website van 

Luce. 

 

o Het Franciscaans Studiecentrum en het Thomas Instituut Utrecht van Tilburg School of Catholic 

Theology houden van 29 juni tot en met 1 juli 2022 een driedaags onlinecongres over morele 

ommekeer en maatschappelijke transformatie. Deelname aan het congres is gratis. Men kan 

zich registreren via de congreswebsite. 

 

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 Het Netwerk DAK maakt belanghebbenden erop attent dat er inmiddels een fonds Kleine 

Armoede-hulp bestaat. Voor organisaties en initiatieven waarmee je mensen in armoede steunt, 

maar die zelf ook geld kosten. Beschrijf je plan en wat het kost, en vraag tot € 2.500, - aan. 

Lees hier alle voorwaarden. 

 

o De Duitse jezuïet pater Jörg Alt dook de container van een supermarkt in om goed voedsel te 

redden. Nu hangt hem een celstraf van drie maanden boven het hoofd, omdat dat in Duitsland, 

anders dan in Frankrijk of Nederland, verboden is. Alt gaf zich overigens zelf aan, om zo 

aandacht te vragen voor de voedselverspilling in Duitsland. De actie van de jezuïet staat niet op 

zich, maar kadert in de beweging Letzte Generation, die niet meer gelooft in de weg van petities 

en open brieven. Naast voedseldiefstal organiseert Letzte Generation ook autowegblokkades. 

Pater Jörg is geen lid van de beweging, maar hij vindt dat hun acties niet zomaar weggezet 

kunnen worden als terroristisch of anarchistisch. Hij geeft ze een stem bij het brede publiek. 

(Bron: Kerknet België) 

 

o De Sociale Alliantie, een samenwerkingsverband van ruim vijftig landelijke, regionale en 

plaatselijke organisaties en groepen, die streven naar een samenleving zonder armoede, geeft al 

23 jaar een Nieuwsbrief uit. Medio april verscheen de zeven-en-veertigste editie, de eerste van 

2022, met als thema wonen. Vanaf dit nummer heeft Ellie Smolenaars het stokje van het 

coördinatorschap overgenomen van Raf Janssen. Haar doel is mooie, kennisrijke nieuwsbrieven 

te blijven maken en zo over twee jaar het zilveren jubileum te vieren. Wil je de Nieuwsbrief 

ontvangen via je email, dan kun je je naam en emailadres doorgeven via deze website. Op die 

site zijn ook alle nummers vanaf 2014 nog na te lezen. 

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/cursus-mystagogie-spirituele-weg
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/cursus-mystagogie-spirituele-weg
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/cursus-verzorging
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/cursus-verzorging
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce
https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/theology/about/annual-calendar/agents-change
http://www.dewandelmaat.nl/
https://www.dewandelmaat.nl/wandeltochten/432/herfst-in-de-heuvels-rond-sittard?bid=124
https://www.dewandelmaat.nl/wandeltochten/ontdek-de-karmel-in-cultuurstad-brugge?bid=124
https://idlab.email-provider.nl/link/gnrdbc975f/hnydmmfkac/xiwqbne8st/qpu2mrxwio/p3pubhdmjp
https://letztegeneration.de/
https://www.socialealliantie.nl/
https://www.socialealliantie.nl/index.php/nieuwsbrief
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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. 

 

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 Hoe vind je houvast in een 

wereld die verandert? Ontdek 

het bij Academie voor 

Onzekerheidsvaardigheid. De Academie kent inzichten en heeft methodieken die ontwikkeld 

zijn op basis van geëngageerde kunstenaars, toekomstkunde, vluchtelingen en social design. De 

academie organiseert seminars, workshops en (meerdaagse) trainingen voor organisaties die 

zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken.  

 

https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/
https://www.nachtvandevluchteling.nl/
https://www.wakevoorvluchtelingen.nl/
https://www.groenekerken.nl/
https://www.groenekerken.nl/webinars-2/
https://www.groenekerken.nl/wp-content/uploads/2021/03/Bespreking-webinars-GroeneKerken.pdf
https://52wekenduurzaam.nl/
https://www.beatthemicrobead.org/download-btmb-app/
https://www.plasticsoupfoundation.org/
https://onzekerheidsvaardigheid.nu/
https://onzekerheidsvaardigheid.nu/
https://onzekerheidsvaardigheid.nu/
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o Op donderdag 23 juni 2022 vindt aan de School voor Katholieke Theologie te Tilburg de 

bijeenkomst Asking Questions about Asking Questions plaats (Auditorium, Cobbenhagen 

gebouw, 14.00 – 16.30 uur) plaats.  Het evenement onderzoekt de aard van de vragen die wij 

stellen en trachten te beantwoorden via ons academisch onderzoek. Wat zijn de 

vooronderstellingen van de vragen die ons wetenschappelijk discussie sturen in dit tijdperk dat 

Antropoceen wordt genoemd? Meer informatie en opgeven kan via de website Asking 

Questions about Asking Questions. 

 

o In haar nieuwe boek De heilige natuur stelt Karen Armstrong dat het niet 

genoeg is om ons gedrag te veranderen als we de dreigende milieuramp 

willen afwenden: we moeten leren anders te denken en te voelen over 

onze natuurlijke omgeving. De heilige natuur is een boek over deep 

ecology: het gaat over de wezenlijke verbinding tussen mens en natuur. 

Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in onze relatie met de 

natuurlijke wereld, zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en beseft dat 

actievoeren niet genoeg is: we moeten op zoek naar nieuwe manieren 

om de aarde te behouden voor de generaties die na ons komen.  

 

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.  

 

 

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 via vpwlimburg@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/theology/about/annual-calendar/asking-questions-about-questions-academic-thinking-anthropocene
https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/theology/about/annual-calendar/asking-questions-about-questions-academic-thinking-anthropocene
https://www.knr.nl/categorie/publicaties/missionaire-agenda/
https://www.youtube.com/watch?v=IwGKifiIl0Y
https://www.youtube.com/channel/UClR9vhKimNUhIVyKM1X3QVA
https://www.youtube.com/channel/UClR9vhKimNUhIVyKM1X3QVA
https://laudatosimovement.org/
mailto:vpwlimburg@gmail.com
https://www.singeluitgeverijen.nl/querido/boek/de-heilige-natuur/
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Colofon 
De Nieuwsbrief is een tweemaandelijkse digitale uitgave van het 
onderdeel Limburg van de Branchegroep VPW. De Branchegroep 
VPW maakt deel uit van de sector Kerk en Ideëel van CNV 
Connectief.  
Redactie: Guus Prevoo (vpwlimburg@gmail.com, 06-27553005).  

 
Kopij voor het volgende nummer (augustus-september 2022) dient vóór vrijdag 22 juli 2022 ingeleverd te worden. 
 
De coördinatiegroep van het onderdeel Limburg wordt gevormd door Hub van den Bosch, Piet Linders en Guus Prevoo. 
De coördinatiegroep is bereikbaar via het secretariaatsadres Begijnengang 17 5911 JL Venlo (077-3546689, 
info@stichtinggroenewold.nl).  
 
Wanneer je vragen hebt rond arbeidsvoorwaarden, pensioenuitkeringen of andere zaken waar het CNV mee kan helpen, 
kijk dan op de website Contact met het CNV. Vermeld daarbij naast de gevraagde gegevens zoals het CNV-
relatienummer ook dat je lid bent van de beroepsgroep VPW. Wanneer je priester of diaken bent, geef dat dan ook aan! 
Indien nodig staan er juristen ter beschikking en ook de samenwerking met een kerkjurist is geregeld. 
De beroepsgroep VPW binnen de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief is voor overige zaken te bereiken via het e-
mailadres: rkpastoraalwerk@cnv.nl.  
Neem af en toe ook een kijkje op onze VPW-webpagina en op CNV-Kerk en Ideëel/RK Pastoraal werkers voor het laatste 
nieuws. De  RK Pastoraal werkers bij het CNV hebben een eigen groepspagina, waarop ieder lid mededelingen kan zetten 
en/of kan reageren op mededelingen van anderen. 

 

 

mailto:guus.prevoo@home.nl
mailto:info@stichtinggroenewold.nl
https://www.cnv.nl/contact/
mailto:rkpastoraalwerk@cnv.nl
http://www.vpwinfo.nl/index.php
https://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/kerk-en-ideeel/pastoraal-werkers/
https://www.cnvconnectief.nl/groepen/rk-pastoraal-werkenden/

