
VPW Limburg – Den Bosch                   Nieuwsbrief 2022 nr. 6 Pagina 1 van 14 

 

Jaargang 2022, december 2022-januari 2023 

Inhoudsopgave  

o Welkom aan de lezers uit het bisdom Den Bosch       1 

o Het mag geen naam hebben en toch… Façade        2 

o Terugblik studiedag Waar staan we voor als VPW?      2 

o Uit de vereniging          3 

o Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging. Herijken van een roeping    3 

o Webinar: ‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’ op 7 december 2022    3 

o Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem       4 

o ’t Groenewold Venlo         5 

o De Drie Ringen Parkstad         6 

o Adventsactie 2022          6 

o Oprichting Laudato Si’-instituut en boekpresentatie      7 

o Wijdekerk          7 

o De Week van gebed voor eenheid 15 - 22 januari 2023      7 

o Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen      8 

o Colofon          10 

o Bijlage: Verslag tweede deel VPW-dag Den Bosch en Limburg d.d. 22 september 2022   11 

Sinds kort zijn de onderdelen Den Bosch en Limburg van de branchegroep RK Pastoraal 
Werkenden binnen CNV-Kerk en Ideëel (voorheen VPW) gefuseerd tot één onderdeel Limburg- 
Den Bosch. Deze Nieuwsbrief wordt vanaf nu ook gestuurd naar de leden van het nieuwe 
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Het mag geen naam hebben en toch …  

Façade 

Het was nog oktober toen de eerste winkelier met dennentakken en kerstversieringen aan de slag  

ging. Alsof de periode tot de weken na de jaarwisseling nog te kort zou zijn om het namaakgroen en  

de overmatige kerstballen hun werk te laten doen. Met als doel voor een zolang mogelijke periode,  

zoveel mogelijk klanten te trekken met een boodschap die niet zozeer de aloude traditie op het oog  

heeft, maar gewoonweg de inpandige verkoop van flesjes en snuisterijen.   

Een dag later, nog steeds oktober, was het werk klaar en het groen was nauwelijks te onderscheiden  

van puur natuur, zo echt leek het. De ballen waren oogverblindend. Ik kon me niet onttrekken aan de 

indruk dat er een façade van formaat was aangebracht, maar niet minder façade dus. Nergens een  

spoor van verwijzing, betekenis of nog meer: verhaal. De straat bleef de straat en eenmaal door de  

deur naar binnengestapt, bleek de binnenkant niet anders dan het zomerse voorheen.  

Onwillekeurig dacht ik aan de tijd van toen, zonder winkels, zonder straat, zonder onderdak. Niets  

van een façade van namaakgroen met oogverblindend blingbling. Enkel drommen mensen die een  

boodschap opvingen vanwege de geboorte van een bijzonder kind. Om vervolgens op weg te gaan.  

Niet om inkopen te doen, maar om deel te worden aan een verhaal. Met een betekenis die reikt tot  

in onze tijd.    

 

Terugblik studiedag Waar staan we voor als VPW? 

Een kleine twintig mensen hadden zich donderdag 22 september 2022 

verzameld in de Rooi Pannen Eindhoven voor de studiedag ‘Waar staan 

we voor als VPW?’. In de morgenuren gaf Trouw-journalist Stijn Fens een 

boeiende inleiding over de Staat van Katholiek Nederland. De inleiding 

was gebaseerd op een aantal artikelen die hij samen met collega Maaike 

van Houten had samengesteld en die in het Dossier De staat van Katholiek 

Nederland in Trouw zijn na te lezen. 

In de middaguren hebben de aanwezigen verder gepraat over hoe we als 

VPW in deze ontwikkelingen staan en hoe we er als beroepsvereniging op 

kunnen reageren. Het verslag daarvan, gemaakt door Hub van den Bosch, 

gaat als bijlage bij deze Nieuwsbrief.  

Uit de gemaakte opmerkingen blijkt dat de aanwezigen, ondanks het 

afnemend aantal leden, nog steeds de VPW zien als een plek van solidaire ontmoeting en 

ondersteuning van elkaar, van uitwisseling van ervaringen en inhoudelijke verdieping en als een 

mogelijkheid om een stem te laten horen vanuit de pastoraal werkenden. Gepleit wordt voor het 

instellen van regionale intervisiegroepen om het bovenstaande mede vorm te geven.  

De coördinatiegroep Limburg-Den Bosch heeft inmiddels de studiedag geëvalueerd en besproken 

hoe aan een en ander een gevolg gegeven kan worden. Gedacht wordt aan een zestal regionale 

bijeenkomsten in 2023 om de leden te consulteren aan de hand van de resultaten van de studiedag. 

In de volgende bijeenkomst van de coördinatiegroep (woensdag 18 januari 2023) worden de plannen 

verder uitgewerkt. 

  

https://www.trouw.nl/dossier/de-staat-van-katholiek-nederland
https://www.trouw.nl/dossier/de-staat-van-katholiek-nederland
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Uit de vereniging 

o De volgende bijeenkomst van de coördinatiegroep VPW Limburg-Den Bosch vindt plaats op 
woensdag 18 januari 2023. Wanneer je denkt dat de coördinatiegroep aandacht moet besteden 
aan een bepaald onderwerp, dan kun je dat melden via het secretariaatsadres (zie ook colofon). 

 
o Het landelijk bestuur van de VPW vergadert op vrijdag 27 januari 2023 in Utrecht. Op die 

bijeenkomst wordt afscheid genomen van Jos Deckers (lid van ons onderdeel Limburg-Den 
Bosch) als secretaris van het landelijk bestuur. Leden die Jos Deckers als bestuurssecretaris 
willen opvolgen, kunnen op de VPW-website nalezen wat van de secretaris verwacht wordt en 
hoe men zich kan aanmelden voor die functie. 

 

o Nieuw pensioenstelsel. Het zal je niet ontgaan zijn: er wordt in de politiek en daarbuiten veel 
gepraat en geschreven over een nieuw pensioenstelsel. Het CNV heeft een website Op weg naar 
een nieuw pensioenstelsel, waarop men kan terugkijken naar een informatief webinar en 
antwoorden krijgt op veel gestelde vragen. 

 

Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging. Herijken van een roeping. 

Op 6 februari 2023 start een tweede editie van de cursus voor pastoraal werkenden die zich willen 

oriënteren op een loopbaan binnen de geestelijke verzorging. Deze cursus met als titel Van pastoraal 

werk naar geestelijke verzorging. Herijken van een roeping is mede opgezet vanwege signalen die 

CNV Kerk en Ideëel kreeg van pastoraal werkenden. Rond einde november 2022 zou duidelijk 

moeten zijn of er voldoende belangstelling is, maar aanmelden ervoor kan altijd nog. Ga voor meer 

informatie naar de website van Luce. 

 

Webinar: ‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’ op 7 december 2022 

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de 

Konferentie Nederlandse Religieuzen en het 

Bisdom Den Bosch bieden op woensdag 7 

december 2022 van 19.00 u. tot 21.00 u. een 

webinar aan met als titel ‘Hoopvol op weg 

naar een synodale kerk’. Voorafgaand aan 

het webinar worden om 19.00 uur de 

vespers gebeden in de kathedrale basiliek 

van Sint Jan in Den Bosch waarin bisschop 

De Korte zal voorgaan. 

Deelname aan het webinar is mogelijk via de websites van de drie betrokken 

organisaties: www.unkv.online  – www.knr.nl  – www.bisdomdenbosch.nl. Opgave vooraf is niet 

nodig. De livestream van het webinar blijft op deze sites beschikbaar om terug te kijken. 

Het werkdocument kan worden gedownload via: https://www.synod.va/en/highlights/working-

document-for-the-continental-stage.html. Een Nederlandse werkvertaling is inmiddels beschikbaar 

via de websites van het NKV. 

mailto:info@stichtinggroenewold.nl
https://vpwinfo.nl/index.php/vacatures/480-bestuursleden-gezocht
https://www.cnv.nl/agenda/pensioenwebinar-op-weg-naar-een-nieuw-pensioenstelsel/op-weg-naar-een-nieuw-pensioenstelsel-veelgestelde-vragen/
https://www.cnv.nl/agenda/pensioenwebinar-op-weg-naar-een-nieuw-pensioenstelsel/op-weg-naar-een-nieuw-pensioenstelsel-veelgestelde-vragen/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/cursus-verzorging
https://www.unkv.online/
https://www.knr.nl/
https://www.bisdomdenbosch.nl/
https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html
https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_7c5718e490794912b5a680de6f37daa2.pdf
https://vpwinfo.nl/index.php/67-vorming-bijeenkomst-cursus-film-symposium/505-webinar-hoopvol-op-weg-naar-een-synodale-kerk
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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. 

 

Groen in de winter – lezingencyclus 

 

Klooster Wittem heeft zich vorig jaar aangesloten bij het netwerk van Groene Kerken in 

Nederland. De kerken in dat netwerk hebben ervoor gekozen om op verschillende manieren 

het thema duurzaamheid aan de orde te brengen. Dat kan door concrete aanpassingen aan 

het gebouw, in de organisatie of gedrag, maar ook door het thema voor een breder publiek 

onder de aandacht te brengen. 

Klooster Wittem biedt komend winterseizoen een serie activiteiten aan om aandacht te 

vragen voor natuur en milieu onder de titel ‘Groen in de winter’. Het gaat om een viertal 

lezingen die ieder los van elkaar bezocht kunnen worden. De eerste bijeenkomst over ‘duurzaam 

beleggen’ heeft inmiddels plaatsgevonden. Op het programma staan nog: 

o Zaterdagmiddag 10 december 2022, 14.00 uur: een interactieve lezing over ‘groen geloven’ 

door Trees van Montfoort, auteur van Groene Theologie een standaardwerk over dit thema. 

De bijeenkomst is niet alleen voor theologen, maar voor iedereen die vanuit zijn/haar geloof 

wil nadenken over behoud van onze schepping.  

o Woensdagavond 11 januari 2023, 19.30 uur: een lezing over ‘de groene spiritualiteit van 

Thomas Merton’ door Kick Bras, emeritus predikant en betrokken bij ‘Vacare’, platform voor 

meditatief leven. De lezing wordt afgewisseld met het meditatief lezen van teksten van 

monnik Thomas Merton. 

o Woensdagavond 1 februari 2023, 19.30 uur: een boekpresentatie van het boek 

‘VerduurSamen met Franciscus’ door auteur Corinne Groenendijk. Het boek gaat – zoals de 

titel al zegt – over duurzaam leven geïnspireerd door de heilige Franciscus van Assisi.  

De toegang is gratis, maar een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.  

 

Kerstactiviteiten 

 

Klooster Wittem heeft rondom Kerstmis diverse activiteiten opgezet zoals 

het in woord en beeld tot leven brengen van het kerstverhaal, een 

herdertjesviering voor kinderen op eerste kerstdag en een lezing op 18 

december 2022 over kerststallen van hier en overal, van vroeger en nu.  Kijk 

voor verdere informatie op de agenda-website van Klooster Wittem. 

 

  

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
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’t Groenewold Venlo 
 

’t Groenewold en de Stiltekamer zijn gevestigd 
op het adres Begijnengang 17, 5911 JL Venlo.  
Telefoon: 077 - 354 66 89 
Email: info@stichtinggroenewold.nl 

 

 

Cursus T’ai Chi Ch’uan 

 

Op woensdag 11 januari 2023 start de cursus T’ai Chi 

Ch’uan. T’ai Chi Ch’uan is een oude Chinese bewegingsleer. Het is meditatie in beweging en een 

oefening voor de lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid. Door ontspanning, aandacht en 

harmonie met de zwaartekracht komen beoefenaars in een natuurlijk en krachtig contact met de 

aarde. De langzame en ritmische bewegingen maken de gewrichten en spieren zachtjes los. Zowel de 

bloed- en luchtcirculatie als het evenwicht worden verbeterd. 

Er zijn drie niveaus voorzien. Het topniveau is van 17.45 tot 18.45 uur, het middenniveau van 19.00 

tot 20.00 uur en het beginnersniveau van 20.15 tot 21.15 uur. 

 

Heilige-Huisjes-tocht 

 

Om alvast in de agenda te noteren: op zaterdag 11 maart 2023 staat weer de Heilige-Huisjes-tocht 

op het programma en wel van 10.00 tot 12.30 uur. Verdere informatie over de locatie volgt in de 

volgende Nieuwsbrief. 

 

Afscheidswoord Piet Linders  

 

Beste mensen in en om ’t Groenewold, 

Met dierbare herinneringen en warme gevoelens denk ik terug aan 

de dag van mijn afscheid. Op 16  

oktober 2022 heb ik heel veel mensen een hand mogen geven. Dat 

waren handen van mensen die de  

laatste jaren o.a. via verschillende projecten met ‘t Groenewold te 

maken hebben, alsook zij die in  

mijn lange werkzame tijd bij het centrum, richting hebben gegeven 

en betrokken zijn geweest bij de  

ontwikkeling van die mooie en weerbarstige stichting. 

Ruim 26 jaar mocht ik als coördinator werkzaam zijn in een team van collega’s en een groot verband  

van vrijwilligers, ondersteund door komende en gaande bestuursleden samen met participanten op  

de achtergrond die met hart en ziel aan ’t Groenewold verbonden zijn en zijn geweest. Voor allen  

geldt zonder uitzondering dat zij onschatbare voorwaarden hebben aangedragen en ruimte hebben   

gecreëerd om ’t Groenewold tot een bijzondere instelling te laten groeien. Een plaats waar het  

aankomt op samen-werken t.b.v. het verhaal van mensen op zoek naar allerlei vormen van  

verbondenheid.   

Een afscheid in deze zin is daarom ook dubbel. ‘Met pensioen’ begint voor mij langzaam wat meer  

gewoon te klinken, aan de andere kant heeft het werk in het pastoraat mij onlosmakelijk en nog  

sterker verbonden met een verhaal dat veel ouder en dus moderner is dan enkel nu en voor deze  

https://www.stichtinggroenewold.nl/
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tijd. Dat ik daaraan zolang tijd en energie mocht geven, is voor mij een deel van mijn leven 

geworden, 

niet zonder pensioen, maar dan toch ook een beetje over die rand heen. 

“Val je nu in een zwart gat?”, vragen mensen mij nu regelmatig. Nee, ik val bepaald niet in een gat,  

dat kan ik wel zeggen. Als je zolang, zo nauw betrokken bent bij allerlei mensen, acties, initiatieven  

en maatschappelijke projecten, mag ik mij nu dan toch als pensionado zo vrij voelen om een keuze te 

mogen maken in de dingen waarbij ik betrokken wil en zal blijven.   

Grote kans dus, dan wij elkaar hier of daar zullen treffen en spreken. Wellicht dat ’t Groenewold  

daarbij als terugblik af en toe langskomt. Daarmee de verbondenheid nog eens wordt versterkt. Voor 

toen en voor dan, wil ik u nu al van harte dank zeggen.  

 

De Drie Ringen Parkstad 

De Drie Ringen, centrum voor spiritualiteit en 

zingeving, viert dit seizoen het 40-jarig jubileum 

en doet dat met een programma dat er 

veelbelovend en sprankelend uitziet. Dat wordt 

in een videopresentatie getoond. 

Het programma voor december 2022 en januari 

2023 kan men vinden op deze website. 

Twee activiteiten lichten we er even uit. Dat is 

de De-drie-ringen-LEZING door PETRA DASSEN – HOUSEN, burgemeester van Kerkrade op 

zaterdagmiddag 14 januari 2023. En een gespreksgroep over spiritualiteit van drie bijeenkomsten, 

waarvan de eerste bijeenkomst op maandagochtend 16 januari 2023 is. 

  

Adventsactie 2022 
 

Op zondag 27 november 

2022 is de adventstijd 

begonnen 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. 

 

  

https://www.dedrieringen.org/VIDEOPRESENTATIE/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/230114EV-DEDRIERINGENLEZING/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/230116SP-GESPEKSGROEP-SPELING/
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
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Oprichting Laudato Si’-instituut en boekpresentatie 

Op vrijdag 18 november 2022 werd in Nijmegen op de campus 

van de universiteit de studiemiddag Van klimaatdepressie naar 

duurzame hoop gehouden, georganiseerd door de Laudato Si’-

alliantie in samenwerking met andere instellingen waaronder de 

Katholieke Universiteit Nijmegen. Bij de afsluiting van die dag 

werd bekend gemaakt dat die laatste een nieuw Laudato Si’-

instituut, compleet met leerstoel, gaat inrichten, mede om 

daarmee haar katholieke signatuur in te vullen. 

Tijdens de conferentie werd ook het boek ‘Groen & Solidair. 36 kerken en kloosters in Nederland’ 

aangeboden. Daarin worden 36 initiatieven van katholieke kerken en kloosters, die hun ecologisch 

engagement koppelen aan de zorg voor kwetsbare medemensen, gepresenteerd door middel van 

interviews en theologische reflecties. Het boek is te koop bij Berne Media. 

Wijdekerk 

In de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes-kerk te Maastricht ben je als lhbti+'er 

van harte welkom. Dat klinkt als een open deur, maar dat is het niet. Pastor 

Mattie Jeukens heeft zijn Maastrichtse kerk namelijk als de eerste katholieke 

geloofsgemeenschap in Limburg en het bisdom Den Bosch aangemeld op 

wijdekerk.nl. Deze website is opgezet door de Stichting Wijdekerk, een 

initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-persoon of nauw betrokken bij 

LHBT+-mensen.  

Uit het kaartje op de site blijkt dat er naast deze geloofsgemeenschap, Pelgrimsoord klooster Wittem 

en een paar onafhankelijke katholieke gemeenschappen nog geen enkele parochie in Limburg en Den 

Bosch zich bij Wijdekerk heeft aangemeld als gemeenschap of kerk waar lhbti+'ers van harte welkom 

zijn. 

Uit biologisch onderzoek blijkt overigens dat alle seksuele relatiemogelijkheden en uitingsvormen die 

wij als mensen kennen, ook in de natuur optreden. Op één uitzondering na: het vrijwillig celibaat 

komt in het dierenrijk niet voor. 

De Week van gebed voor eenheid 15 - 22 januari 2023 

In de Week van gebed voor eenheid, die vindt plaats 

van zondag 15 tot en met zondag 22 januari 2023, 

staat onder het motto Doe goed, zoek recht het 

thema onrecht van ongelijkheid en racisme centraal. 

De Raad van Kerken heeft samen met 

MissieNederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) 

een gebedenboekje samengesteld. Het boekje en 

alle andere materialen die behulpzaam kunnen zijn 

bij de organisatie van de gebedsweek zijn te 

bekijken, te bestellen en te downloaden via de 

website Week van het Gebed. 

  

https://laudato-si.nl/nieuws/verslag-van-klimaatdepressie-naar-duurzame-hoop/
https://laudato-si.nl/nieuws/verslag-van-klimaatdepressie-naar-duurzame-hoop/
https://www.ru.nl/over-ons/nieuws/radboud-universiteit-start-laudato-si-instituut-voor-integrale-ecologie
https://www.ru.nl/over-ons/nieuws/radboud-universiteit-start-laudato-si-instituut-voor-integrale-ecologie
https://www.berneboek.com/9789089724496/hense-elisabeth/groen-en-solidair/
https://www.wijdekerk.nl/
https://www.weekvangebed.nl/meebidden/gebedsboekje
https://www.weekvangebed.nl/
https://laudato-si.nl/nieuws/verslag-van-klimaatdepressie-naar-duurzame-hoop/
https://www.wijdekerk.nl/wijde-kerken-op-de-kaart
https://www.weekvangebed.nl/meebidden/gebedsboekje
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Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen 

o Leestip: Leven met onze doden; Een essay over troost van Delphine Horvilleur.  

Collega Marianne Debets wijst ons op dit boek van de Franse rabbijn 

Horvilleur, die heel indringend schrijft vanuit haar dagelijkse praktijk als 

geestelijke die de nabestaanden van een gestorvene moet bijstaan in hun 

verlies. Ze vertelt hoe ze met haar verhalen, die vaak zijn gebaseerd op oude 

heilige teksten, troost probeert te bieden. Ze houdt de deuren open tussen de 

levenden en de overledenen zodat iedereen rustig vrede kan sluiten met zijn 

of haar ‘geesten’. Horvilleur laat tevens zien hoe met dit thema wordt 

omgegaan in de joodse cultuur.  

Op zondag 23 oktober 2022 besteedde Jacobine Geel in haar programma 

Jacobine op Zondag onder meer door middel van een interview met Delphine 

Horvilleur aandacht aan dit boek. 

 

o Leergangen van Luce, Centrum voor Religieuze Communicatie. 

Naast de cursus Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging. Herijken van een roeping 

biedt Luce meerdere cursussen en bijeenkomsten aan voor inhoudelijke verdieping van het 

pastorale werk. Kijk voor de agenda van cursussen en bijeenkomsten op de website van Luce. 

 

o Ontmoet een ander mens en kom in beweging! 

Op zondag 18 december 2022 organiseert de Beweging 

van Barmhartigheid in Kloosterhotel ZIN te Vught een dag 

over ‘zien, bewogen worden, in beweging komen’ – niet 

toevallig het motto van de beweging. Die dag verwelkomt 

men graag mensen uit allerlei groeperingen die elkaar 

niet dagelijks tegenkomen. Men gaat het gesprek aan over grote actuele problemen die veel 

mensen direct raken – in hun hart of in hun portemonnee. Voor meer informatie en aanmelden, 

ga naar deze website. 

 

o Vier op de tien christenen geeft aan dat hun geloven en hun kijken naar een duurzaam leven 

weinig tot niets met elkaar te maken hebben. Dat blijkt uit een onderzoek dat mede in opdracht 

van GroeneKerken werd uitgevoerd. In een podcast van Dick & Daniël praten klimaatactiviste 

Kirsten Alblas en GroeneKerken-medewerkster Carla Dick-Faber over het onderzoek en hoe 

gelovigen meer milieubewust kunnen worden. Op de website van GroeneKerken kan men 

allerlei tips vinden die daarbij kunnen helpen. In Limburg zijn er nog steeds heel weinig Groene 

Kerken (en al helemaal geen parochies). Het bisdom Den Bosch telt er een paar meer, maar ook 

hier is er nog heel veel lucht naar boven. 

 

o Het gebedenboekje van Donker naar Licht, uitgegeven door Adveniat, is al 

aan zijn derde druk toe. Bekende katholieken gaan met Maria en Jozef op weg 

en kiezen hun favoriete figuur of voorstelling uit de Kerststal. Het 

gebedenboekje kost € 9,99. Bij bestelling van een pakket van 100 exemplaren 

kost het € 3,00 per stuk. Klik op de afbeelding van het boekje om naar de 

bestelpagina te gaan. 

 

https://www.npostart.nl/jacobine-op-2/23-10-2022/KN_1730018
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/cursus-verzorging
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce
https://www.barmhartigheid.nl/ontmoet-een-ander-mens-en-kom-in-beweging/
https://www.groenekerken.nl/nieuws/vier-op-de-tien-christenen-verbinden-hun-geloof-niet-aan-de-manier-waarop-ze-naar-duurzaamheid-kijken-onderzoek-naar-groene-opvattingen-en-gedragingen/
https://app.springcast.fm/player/e/44841/00d664/springcast
https://www.groenekerken.nl/
https://www.singeluitgeverijen.nl/de-arbeiderspers/boek/leven-met-onze-doden/
https://adveniat.nl/product/van-DONKER-NAAR-LICHT/
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o 52 Weken duurzaam (een organisatie die je na inschrijving iedere 

week een duurzame tip toestuurt) heeft het spel 52 Groene 

Avonturen ontwikkeld. Het spel bestaat uit 52 kaarten met 

prikkelende vragen, onverwachte opdrachten, verrassende 

speurtochten en handige tips. Om samen met je gezin te spelen, of 

bijvoorbeeld met je nichtje, buurjongen of kleinkind. Of met de 

vormelingen. Het spel is te bestellen via de shop. 

 

 

 

o Bij de afsluiting van de Scheppingsperiode 2022 is in 

Rome de film The Letter in première gegaan. Vijf 

mensen, geïnspireerd door de encycliek Laudato Si’ en 

actief voor milieu en medemens, gaan op bezoek bij 

paus Franciscus. De vijf zijn vertegenwoordigers van de 

jongeren, de armen, de inheemse volkeren en de 

wetenschap. De documentaire laat zien hoe 

noodzakelijk het is om snel iets aan de opwarming van de aarde en de milieuvervuiling te doen. 

De film is te downloaden via de website https://theletterfilm.org/. Je kunt de docu natuurlijk in 

je eentje bekijken, maar ook vertoning in de parochie is een optie. Youtube geeft een 

mogelijkheid voor Nederlandse ondertiteling. 

 

o Boek Op wen naar een luisterende kerk; Synodale ervaringen in verleden 

en heden. Dit boek presenteert de verrassende rijkdom aan bestaande 

ervaringen met synodaliteit, bijvoorbeeld binnen religieuze ordes als de 

benedictijnen, dominicanen en jezuïeten. Van oudsher kennen ook de 

anglicaanse, protestantse en orthodoxe wereld vormen van dialogische 

besluitvorming. Verder komen recente experimenten zoals de Synodale Weg 

in Duitsland aan bod, naast ervaringen uit Latijns-Amerika en de Afrikaanse 

palavercultuur. 

Synodaliteit bestaat eigenlijk al, meer dan misschien gedacht. 

 

o De Belgische Kerknet-academie biedt een onlinecursus Tweede Vaticaans Concilie aan. Wat is 

dat Concilie, geopend op 11 oktober 1962, precies; hoe verliep het; wie nam eraan deel; wat 

waren de hete hangijzers en wat de resultaten? Paus Franciscus roept op om de resultaten 

ervan te herontdekken. Het proces naar meer synodaliteit in de RK Kerk dat hij lanceerde, ligt 

helemaal in de lijn van het Concilie. De cursus is op eigen tempo online te volgen en ook goed te 

doen samen met anderen, bij voorbeeld een groep mensen in je parochie. Deelname is gratis. 

Er is ook een cursus Onderscheiden waar het op aankomt, eveneens online op eigen tempo en 

gratis te volgen. Docent Nikolaas Sintobin, jezuïet en internetpastor, grijpt daarbij terug op de 

wijsheid van Ignatius van Loyola. 

 

o Diverse organisaties hebben samen met de rijksoverheid een Handreiking Toekomstbestendig 

Coronabeleid in dorps-, buurthuizen en (sociale) ontmoetingsplekken met praktische tips en 

handelingsperspectieven samengesteld. De handleiding is natuurlijk ook te gebruiken bij 

parochiële en kerkelijke groepsbijeenkomsten, mocht dat weer nodig zijn. 

 

https://52wekenduurzaam.nl/
https://52wekenduurzaam.nl/shop/
https://theletterfilm.org/
https://www.kerknet.be/kerknet-academie/cursus/onlinecursus-tweede-vaticaans-concilie-schrijf-je-nu-gratis-in
https://www.kerknet.be/kerknet-academie/cursus/onderscheiden-waar-het-op-aankomt-gratis-onlinecursus
https://netwerkdak.nl/wp-content/uploads/2022/10/Handreiking-Corona-versie-12-juli-2022_NOV.pdf
https://netwerkdak.nl/wp-content/uploads/2022/10/Handreiking-Corona-versie-12-juli-2022_NOV.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mTSPfdYNfzQ
https://theletterfilm.org/
https://halewijn.info/catalogus/luisterende_kerk
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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.  

 

Colofon 
De Nieuwsbrief is een tweemaandelijkse digitale 
uitgave van het onderdeel Limburg-Den Bosch van 
de Branchegroep RK Pastoraal Werkenden (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 (februari-maart 2023) dient vóór vrijdag 23 januari 
2023 ingeleverd te worden. 

 
De coördinatiegroep van het onderdeel Limburg-Den Bosch wordt gevormd door Hub van den Bosch, Piet Linders, 
Marjelein Verhoeven, Jos van Rooij 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-lidnummer 
ook dat je lid bent van de branchegroep 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. 
 
Soms heb je je lidnummer bij het CNV nodig. 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. 
 
De branchegroep 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:vpwlimburg@gmail.com
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/
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Bijlage: Verslag tweede deel VPW-dag onderdelen Den Bosch en Limburg d.d. 22 september 2022 

Na de inleiding van Stijn Fens blikken we terug op zijn inleiding en staan we stil bij de vragen: 

- Waarvoor een VPW 

- Waarom ben ik lid? 

- Wat zijn de waarden die we belangrijk vinden? 

- Hoe kan de VPW zich daarvoor sterk maken? 

 

1. Eerste opmerkingen n.a.v. de inleiding van Stijn Fens 

 

✓ Bijzonder zijn eigen persoonlijke geschiedenis en typerend voor het verhaal van een kleiner 

wordende Kerk. Voorbeelden die hij schetste kom ik dagelijks tegen in het werk. 

✓ Cabaret: een opmerking op het eind was dat het ook een beetje ‘cabaret’ was. Niet negatief 

bedoeld maar fijn om het zo op die manier luchtig te brengen het is al zo donker. 

✓ Het verhaal van Janny en Gerard waarin alles bij elkaar kwam en zo herkenbaar is. 

✓ Te herkenbaar en daardoor minder prikkelend 

✓ De prikkeling en de uitdaging moeten we er nu zelf inbrengen. We houden het staketsel zelf 

mee overeind. De Kerk is een instituut maar ook de VPW is een institutie 

✓ Mooie zin was: ‘toen de koepel was verdwenen, kwam er weer zicht op de hemel’. De vraag 

die zich dan aandient is: zijn we deel van de koepel of van de hemel? 

✓ Mooie drieslag die Stijn inbracht: 

- (nieuwe) gelovigen die conservatiever zijn in hun denken 

- Veel kleuriger zal de Kerk worden en dat zie je bij migrantenkerken 

- Kleiner: de volkskerk is voorbij. 

       Hoe verhouden wij ons hiertoe? 

✓ Moeilijk ook die begrippen: 

- Conservatief/conservatiever: dat willen we als VPW-ers niet. Jaren gestreefd naar 

openheid en progressief 

- Hierbij valt de naam James Mallon die met Divine renovation aan de weg timmert.1 

✓ Kleurrijk: de meeste gemeenschappen waar wij werken in onze onderdelen is vooral WIT 

✓ Kleiner: daar willen we eigenlijk helemaal niet aan. En de vraag is hoe het ‘staketsel’ er dan 

uit dient te zien 

✓ Misschien kunnen we iets leren van de Gideonbende: groepje dat af en toe bij elkaar 

geroepen wordt om iets te doen en dan weer uit elkaar gaat 

✓ In deze wordt ook de term ‘riskant pastoraat’ ingebracht van Roger Weverbergh2 

✓ Het nutsdenken kwam ook langs. Voorbeeld als je kind de 1ste communie doet heeft de Kerk 

‘nut’. Tijdens zo’n project doen ouders mee, maar daarna is het ook over. Het ‘nut’ is dan 

verdwenen. Dat is niet vreemd, het vrijwilligerswerk in de samenleving verandert ook en 

staat onder druk. 

 
1 Zeer geprezen voor zijn werk met parochievernieuwing en de nieuwe evangelisatie. Fr. James Mallon deelt met ons de 
vele manieren om onze parochies tot leven te brengen. Door middel van humoristische en kleurrijke verhalen daagt Mallon 
ons uit om onze modellen van het parochieleven te heroverwegen, van op lidmaatschap gebaseerde gemeenschappen tot 
bijeenkomsten van discipelen van Jezus die het goede nieuws verkondigen en delen met alle volkeren. Toegankelijk en 
boeiend, Goddelijke Renovatie richt zich tot de Kerken met veel geschriften over evangelisatie en missie om praktische 
manieren te formuleren om onze parochies nieuw leven in te blazen. Pastors en pastoors zullen door dit boek worden 
geïnspireerd en er nog vele jaren gebruik van maken.". Het zijn ‘small community ’s van 10, 20 of 30 mensen die bij elkaar 
komen en zorg hebben voor elkaar. Mallon is wel conservatief georiënteerd 
2 Roger Weverbergh, Riskant pastoraat; de metodiek van het opbouwwerk in een hoogbouwwijk, Amsterdam 1977. 
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✓ ‘Nutsdenken’ m.b.t. de VPW: priesterleden blijven ook NA hun pensionering nog vaak lid, 

Pastoraal Werkenden zeggen NA hun pensionering hun lidmaatschap vaak WEL op.  

✓ Vraag die opdoemt: is de VPW een beweging of een club? 

 

2. Toekomstperspectief 

 

Is er toekomstperspectief in de drieslag die Stijn ons voorschotelde? 

Opmerkingen: 

De uitdaging in de samenleving is niet de eenzaamheid maar de zingeving. Er is nood aan zingeving 

en hebben we daar niet een kans als Kerk om daar op in te spelen? 

In de ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber speelt ‘zingeving’ een belangrijke rol3. In Arcen zit 

een arts die zijn praktijk heeft opgebouwd rond die ‘positieve gezondheid’ en merkt dat door in 

gesprek te gaan en de tijd te nemen, de doorverwijzingen afneemt omdat fysieke ongemakken ook 

een dieperliggende oorzaak hebben en ‘door de tijd te nemen’ en naar het verhaal te luisteren 

klachten ook afnemen en medische ingreep vaak minder aan de orde is. 

Het zijn ook de Centra voor Levensvragen die in het leven zijn geroepen die op dit terrein veel werk 

hebben.  

Mensen vinden deze eerder of worden eerder daarheen verwezen dan naar de Kerk. Mensen praten 

wellicht liever met een ‘anonieme pastor’ dan de pastor van de eigen gemeenschap. Maar ook hier 

spreek je met mensen die zowel conservatief als progressief zijn of wellicht niets hebben met Kerk en 

geloof. Het gaat dan om luisteren en aansluiten bij het verhaal van mensen. 

Bij huisartsenpraktijken zie je ook een grote toename van praktijkondersteuners die ook in gesprek 

gaan met mensen. Maar ook artsen staan open voor het gesprek achter de klacht die je hebt, merkt 

een van de deelnemers op. 

Kunnen wij als Kerk als Pastoraal Werkenden en andere kerkelijke werkers daar ook een rol inspelen 

of anders gezegd een rol in nemen. Nabij zijn, luisteren naar het verhaal, aansluiten bij mensen hun 

verhaal en daar samen met mensen op tal van gebieden: bij een uitvaart, bij een eerste communie, 

aan het ziekbed of in de palliatieve fase SAMEN een weg in zoeken en de ruimte nemen die er is en 

SAMEN op het spoor te komen van de ‘trage vragen’ die niet direct van een antwoord te voorzien 

zijn. 

Het spirituele taalveld verandert elke 5-10 jaar. Bewegen wij daarin en daarop mee of houden wij het 

staketsel omhoog? 

Je eigen persoon en eigen presentatie, zelfs in habijt, is belangrijk. Dat spreekt mensen aan en je 

eigen presentatie nodigt mensen uit. 

Het gaat om: LUISTEREN-AANSLUITEN-VORMGEVEN. Ga staan in de ‘ruimte’ die er is zonder oordeel 

of vooroordeel. Blijf jezelf en wees jezelf. Veel vraagt niet om een methodiek maar juist om de 

‘nabijheid’ of ‘er zijn’, onvoorwaardelijk. Daar zit ook een probleem: tijd. 

 

3. Waarom lid zijn of worden? 

 

- De VPW als ‘vrijplaats in de Kerk om te zeggen wat je wilt, hoe je denkt. Daarmee is de VPW 

een ‘warmtebron’ en ‘stimulator’. 

- Omdat het een groep is met openheid naar elkaar. Ook al ben je het niet altijd met elkaar 

eens, dan mag je daar jouw mening neerleggen en samen zoeken. 

 
3 Zie website https://www.allesisgezondheid.nl/knowledgebase/positieve-gezondheid/  

https://www.allesisgezondheid.nl/knowledgebase/positieve-gezondheid/
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- Uit solidariteit: heb in het begin van mijn werkzaam leven veel gehad aan de VPW omdat 

toen een subsidie niet doorging men een ‘solidariteitsfonds’ heeft opgezet zodat ik in dienst 

kon blijven. Daarom blijf ik lid uit dankbaarheid. 

- Je komt tot diepgang met elkaar door over thema’s samen te praten en na te denken 

- Ik heb er minder aan tegenwoordig omdat veel is weggevallen en we zijn zo klein maar blijf 

wel lid 

- Nooit lid geweest4: KAN DE KOSTEN NIET DRAGEN. 

- Wederom de verbondenheid, vrij plek, inhoud als pijlers om lid te worden en zijn 

- Uit collegialiteit en voor verdieping en bevordering van mijn professionaliteit 

- Het INFO-BLAD (helaas gestopt) 

Guus geeft aanvullend aan dat men intern met andere groepen van het CNV kijkt om 

VPWinfo.nl wellicht digitaal door te laten gaan of anders gezegd verder te door te zetten. In 

oktober 2022 gaat men zich daar over buigen5.  

- Rechtspositie ondersteuning middels LKR en ondersteuning vanuit CNV bij conflicten. Er is 

ook een geschillencommissie. Deze ondersteuning is nodig en via een lidmaatschap kun je 

ook altijd terugvallen op deze ondersteuning en bijstand. Steun kan er zijn bij conflicten, 

maar ook bij het afsluiten van of onderhandelen over arbeidscontracten. 

 

Samengevat: de VPW staat voor: 

- Solidariteit 

- Plek om elkaar te ontmoeten 

- Plek om inhoudelijkheid van het werk te kweken, om te leren van elkaar, om samen te 

zoeken naar creatieve ruimte 

- Plek om steun te vinden bij elkaar 

- Vrijplaats voor collegiaal overleg en om (tegen) geluiden te laten horen zonder afgerekend te 

worden 

- Plek om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar handelen. In deze zouden 

‘intervisiegroepen’ wellicht iets kunnen zijn om weer op te pakken. 

- Samen reflecteren en nadenken over de toekomst en invullen van de leemten op 

zingevingsgebied 

 

Opmerkingen: 

- Er wordt gepleit voor INTERVISIEGROEPEN in regionaal verband 

- Opgemerkt wordt dat verbondenheid ook kan via webinars te houden voor 

themabijeenkomsten en verdieping. Werkte in coronatijd ook. 

 

4. Toekomst VPW 

 

- Niet te veel zorgen om de VPW. De waarden van het begin zijn er nog steeds. De goede geest 

is er nog, alleen de tijd si anders. Laat de tijd zijn werk doen, laat het op je afkomen zonder 

direct in actie te komen. 

- VPW in afbouw: we krimpen. Het gaat ophouden ergens in de toekomst dat moet 

verantwoord gedaan worden. 

- Bouwen aan nieuw elan: is dat nog mogelijk? Kunnen de ingebrachte zaken als intervisie, 

kijken naar andere groepen e.d. voor aansluiting zorgen? Hoe verhoudt zich dat tot de 

 
4 De bijeenkomst was ook toegankelijk voor pastores die geen lid zijn van CNV-Kerk en Ideëel. 
5 De bijeenkomst hierover is uitgesteld tot februari 2023. 
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protocollaire gesprekken met de bisschop als mensen zonder zending zich aansluiten? Of is 

het niet reëel en gaan we werken aan een verantwoordde afbouw? 

 

5. Voornemen samenvoegen onderdelen Den Bosch en Limburg 

 

De twee coördinatiegroepen van de onderdelen Den Bosch en Limburg stellen voor om de beide 

onderdelen samen te voegen. Besluit na navraag: De onderdelen Den Bosch en Limburg worden 

samengevoegd tot EEN onderdeel Den-Bosch-Limburg. 

 

6. Terugblik 

 

Hoe vond men deze dag? 

- Fijne dag 

- Goede vorm op inhoud en uitvoering 

- Tevreden en mooie dag 

- Fijn om met mensen samen te zijn die elkaar aanvoelen en eenzelfde taal spreken 

 

7. Pensioen naar nieuw stelsel 

 

Er komt een nieuw pensioenstelsel. Daar is binnen de fondsen gesprek over. Er liggen verschillende 

varianten voor: flexibel-vast-niets doen. In het bestuur van het Pensioenfonds Nederlandse 

Bisdommen is een vacature vanuit de aangesloten pastoraal werkenden voor een deskundig iemand 

op gebied van pensioenen. De betrokkenen hoeft geen lid te zijn van het pensioenfonds PNB. 

 

8. Afsluiting 

 

Guus Prevoo dankt iedereen voor de aanwezigheid.  

 

Tot snel weer. 

 

Verslag: Hub van den Bosch 

 


