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Het mag geen naam hebben en toch…. 
 

Het openingswoord van deze Nieuwsbrief Het mag geen naam hebben en toch… wordt beurtelings 
verzorg door de leden van de coördinatiegroep VPW Limburg-Den Bosch. De bijdrage beneden is 
van de hand van Jos van Rooij. 

 

… een mooie relativerende titel, die je meteen een toontje lager doet zingen.   
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Ik wil graag het volgende vertellen:  

Ruim 2 jaar geleden kreeg ik via WMO in Groesbeek de vraag of ik een mevrouw wilde bezoeken die 

spirituele medemensen zocht.  Het bleek om Taro te gaan. Zij was van kinds af aan zwaar reumatisch, 

lag in haar tienertijd jarenlang aan bed gekluisterd op de Maartenskliniek, tot een verzorgende een 

lichtpuntje zag en haar stapje voor stapje uit bed en in de rolstoel kreeg. Rond haar 30ste kwam ze 

een Indiase leermeester tegen, die beloofde haar te kunnen helpen. Ze reisde spoorslags naar 

Almere en via hem kwam ze in een Ashram in India en later in Thailand. Daar leerde ze haar handicap 

te overstijgen, gaf ze zelf talloze therapeutische sessies en kreeg ze – als praktische Hollandse - 

leiding over de dagelijkse gang van zaken. Nu, 71 jaar, was ze teruggekomen vanwege de steeds 

meer belastende reuma. 

Taro wilde echt spirituele mensen ontmoeten – dus niet de gewone gelovigen in de kerk. 

Dat was een leuke uitdaging. Het idee om zo’n alleenstaande mevrouw tegemoet te komen, die 

opeens in de ons-kent-ons-gemeenschap van Groesbeek terecht was gekomen, deed de harten 

opengaan. 

Er was in korte tijd een groep van 15 mensen bereid rond haar bij elkaar te komen. 

Ik beschrijf enkelen van hen: Kees, die enkele keren een bijna-dood ervaring had en naar aanleiding 

daarvan een studie heeft gemaakt van dit fenomeen. Adelheid, die natuurmeditaties geeft, onder 

andere via bloemschikken, Jannita, die op het ROC een cursus heeft opgezet rond emotionele en 

spirituele intelligentie en de lieveling is van de buitenlandse meiden. Flora, die rechten studeerde en 

dierenfluisteraar werd. Joost die een zaak had en tegelijk een echte zoeker was. Hij schreef voor 

zichzelf een boek: ´Een spirituele visie´. Anne en Carin die lid waren van de werkgroep Eerste 

Communie. Ze hebben beiden hooggevoelige kinderen, waar ze veel mee beleven. Monique, die 

lerares is aan de Agoraschool en Henriette die werkt in de buurtzorg, Jannie die enkele mensen die 

uitbehandeld zijn (bij de dokter of psychiater) wekelijks handen oplegt en ze zo weer wat kracht en 

moed geeft. Claudia die, ooit is begonnen met Transcendente Meditatie en nu al 20 jaar mediteert. 

Maartje die haar spirituele zoektocht een naam heeft gegeven: ‘de lange weg naar het Licht’.  

We zijn met 15, maar de groep is nooit compleet. Tegelijk zijn er intussen al enkele mensen die 

gevraagd hebben deel te mogen nemen aan deze groep. De afspraak is dat we om de beurt een 

praatje houden over wat ons beweegt en hoe we er nu in staan. We mogen voor deze bijeenkomsten 

de vergaderruimte van de pastorie gebruiken en het fijne is dat ook de pastoor af en toe aanwezig is 

en ook hij een keer een inleiding heeft gegeven over zijn spirituele weg.  

Ik vind het van belang dit te vertellen - en nu kom ik op mijn punt - omdat naar mijn idee ‘de 

katholieke kerk’ in Nederland de eigen spirituele capaciteit en ontwikkeling van haar mensen niet ziet 

en ook niet wil/kan zien. Ze probeert een priesterkerk te blijven. Ze haalt steeds maar priesters uit 

het buitenland zonder te kijken naar de religieuze arbeid en creativiteit die onder haar ogen plaats 

vindt. De hier boven beschreven mensen hebben allemaal op 1 na een degelijk katholieke 

ondergrond. Van de 15 zijn er 12 kerk-betrokken. Ze staan niet te trappelen om vrijwilliger te 

worden, maar ze vinden het wel fijn dat ze hun weg nu kunnen delen en horen hoe anderen bezig 

zijn. Er is zoveel positiefs gaande net buiten ons eigen referentiekader. 

 Het lijkt me niet dat dit iets typisch Groesbeeks is, het is een landelijke en westerse tendens. Ik 

begrijp dat het niet makkelijk is om vanuit je georganiseerde kerkelijke structuur met deze mensen in 

zee te gaan. Maar is het ook niet – wellicht ongewild of uit pure machteloosheid - een vorm van 

machtsdenken?  

Moeten we niet erkennen dat de Heilige Geest niet meer alleen via kerkelijke mensen en kerkelijke 

structuren en sacramenten neerdaalt op aarde? Moeten we niet zien dat de Heilige Geest volop en 

heel inspirerend aan het werk is in de harten en hoofden van veel mensen onder de radar, maar 

direct in onze omgeving? 

Ik zou het de moeite waard vinden als onze beroepsvereniging hier eens bij stil zou staan. 
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Uit de vereniging 
 

o Coördinatiegroep VPW Limburg-Den Bosch 

Nu de twee onderdelen Limburg en Den Bosch zijn samengevoegd tot één onderdeel VPW 

Limburg-Den Bosch, heeft de coördinatiegroep op haar laatste bijeenkomst de functies 

verdeeld. 

Marjelein Verhoeven zal de functie van voorzitster vervullen. Jos van Rooij is 

plaatsvervangend voorzitter. Hub van de Bosch is secretaris, met Piet Linders als tweede 

secretaris. Ten slotte is Guus Prevoo de penningmeester. 

Contactadres blijft ’t Groenewold Venlo, telefoon 077-3546689, email 

info@stichtinggroenewold.nl). Kopij voor de Nieuwsbrief kan gestuurd worden naar  

vpwlimburg@gmail.com.  

In de volgende uitgave van deze Nieuwsbrief zullen de leden van de coördinatiegroep zichzelf 

voorstellen. 

 

o Overlijden Jos Slabbers 

Op 6 januari 2023 overleed in Roermond op 77-jarige leeftijd Jos Slabbers. Jos was rond 1980 

samen met Hub Steijns, Ben Heynens en Jac van Oppen de oprichter van de VPW bisdom 

Roermond, die inmiddels is opgegaan in het onderdeel Limburg-Den Bosch van CNV Kerk & 

Ideëel. Jos was lid van de congregatie van de Redemptoristen en 43 jaar priester. Hij werkte 

jarenlang als pastoor in het Franse Malataverne, ten zuiden van Montélimar. Daar zal over 

enige tijd zijn urn worden bijgezet. 

 

o Naar één CNV 

CNV bestaat nu nog uit vier verenigingen, waarvan 

CNV Connectief er één is. Er is inmiddels een 

proces in gang gezet om te komen tot één 

vereniging. Een impressie van de Kick Off-

bijeenkomst op 5 oktober 2022 is hier te zien. Heb je vragen, of wil je meer weten over hoe 

de komende maanden invulling gegeven wordt aan het opstellen van de veranderdiagnose 

en het plan van aanpak? Stel je vraag aan het projectteam van EénCNV via een@cnv.nl.  

 

o Miljoenen mensen die werken in de 

kledingindustrie in Azië verdienen niet 

genoeg om van te leven. CNV Internationaal 

wil dat dit verandert en steunt daarom het 

burgerinitiatief 'Good Clothes, Fair Pay' voor een leefbaar loon in de kledingindustrie. Teken 

jij ook? Dat kan via deze actiepagina. 

 

Stadsklooster San Damiano Den Bosch 
 

Stadsklooster San Damiano, een samenwerking van 
verschillende Franciscaanse orden, is gevestigd aan de 
Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CB ’s-
Hertogenbosch. Telefoon: 073 613 01 55. E-mail:  
s-hertogenbosch@minderbroedersfranciscanen.net.  
Webpagina: www.stadskloostersandamiano.nl/.  

 

mailto:info@stichtinggroenewold.nl
mailto:vpwlimburg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RjuywhGXFT8
mailto:een@cnv.nl
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2022/september/handtekeningenactie-voor-een-eerlijk-loon
mailto:s-hertogenbosch@minderbroedersfranciscanen.net
http://www.stadskloostersandamiano.nl/
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2022/september/handtekeningenactie-voor-een-eerlijk-loon
http://www.stadskloostersandamiano.nl/
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Retraitedag, uit je hoofd, in je lijf 
Op zaterdag 11 februari 2023 wordt er in het stadsklooster van 10.00 tot 16.00 uur een retraitedag 
gehouden, die laat je ervaren dat je lichaam meerdere krachtcentra heeft. Die ga je ervaren en 
gebruiken. De begeleiding is in handen van Ton Roumen. Deelname kost € 67,-  inclusief koffie, thee 
en een vegetarische lunch. Meer informatie en aanmelden via deze webpagina. 
 
Mattheüs-Passion 
Op vrijdag 31 maart 2023 (19.00 – 23.00 uur) staat er in het klooster een uitvoering van de 
Mattheüs-Passion door het Philips’ Philharmonisch Koor en Kamerorkest Alveare op het programma. 
Deze editie is een mijlpaal: het is namelijk 75 jaar geleden dat het Philipskoor voor de eerste keer de 
Mattheüs-Passion uitvoerde. Kaarten à € 41,50 zijn te bestellen via deze webpagina en ook 
verkrijgbaar bij de ingang van het klooster voor aanvang van het concert. 
 

’t Groenewold Venlo 
 

De Stichting Groenewold is gevestigd aan de 
Begijnengang 17 te 5911 JL Venlo. Telefoon 077 – 
354 66 89. Voor het sturen van een email zie het 
contactformulier.  
Wie op de hoogte wil blijven van alle activiteiten kan 
zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.  

 

Het Verhaal van Weefkracht gaat verder 

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 afgelopen jaar in het Van Bommel van Dam 

museum in Venlo gepresenteerd (mei 2023). 

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 een feest om hieraan deel te 

mogen nemen. Het is geweldig om te zien en te horen, hoe de kunstwerken in de werkplaats 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. De deelnemers waren naar de bezoekers toe zowel vraagbaak 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 was ook een dialoogtafel aanwezig waar veel gesprekken over wonen en leefbaarheid in de wijk 

zijn gevoerd. En er zijn heel wat zaadjes door kinderen geplant in de Broeikast voor de Vrede of om 

mee te nemen naar huis voor een ‘vredig’ bestaan.  

De groep werkt nu in een werkplaats aan een vervolg, want het is belangrijk om de stem te blijven 

horen van de wijkbewoners. De groep werkt nu aan een wijktheater en wil daarmee de dialoog met 

de wijk aangaan. Weefkracht wordt dus vervolgd. 

 

  

https://www.bezinnen.com/events/retraitedag-uit-je-hoofd-in-je-lijf-11-februari-2023/
https://www.philipskoor.nl/mp-tickets/
https://www.st-groenewold.nl/contact/
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Heropening Home Plus, ‘t Achterhuis 
Op zondag 16 november 2022 was de Dag van 
de Armoede. Tijdens deze ochtend hebben we 
Home Plus het bijgebouw dat tegen de tuin aan 
ligt, heropend na een stevige renovatie die aan 
de binnenkant het gebouw heeft 
plaatsgevonden. Zo is er het toilet grondig 
aangepakt, is er een douchegelegenheid 
gekomen en kan gebruik worden gemaakt van 
een wasmachine en wasdroger. Daarnaast is er 
in de oude sfeervolle keuken een nieuwe 

afzuiging geplaatst en is het hele gebouw flink opgeruimd.  
Voorzitter Marc Bartels, coördinator van ’t Groenewold, Piet Linders als scheidend coördinator en 
wethouder Erwin Boom knipten samen het lintje door. 
Er werden mooie woorden gesproken opdat we nog heel lang mogen genieten van ons bijgebouw ’t 
Achterhuis.  
Diverse groepen en initiatieven maken inmiddels weer volop van het gebouw gebruik. En dat is ook 
de bedoeling. Mocht u de ruimte in hartje stad een keertje willen gebruiken, neem dan contact met 
ons op voor een afspraak (tel. 077- 354 66 89). 
 
Steunpunt Stichting Barka: Een goed woord, een beetje warmte en wat hulp in het leven… 
Sinds medio 2022 biedt het Groenewold in het bijgebouw onderdak voor het plaatselijke steunpunt 
van Barka. Barka is een landelijke stichting die m.n. Oost-Europese arbeidsmigranten ondersteunt die 
moeite hebben met het behouden van een baan, het vinden van nieuw werk of die over repatriëring 
nadenken en daarbij hulp nodig hebben. 
Venlo heeft een grote, seizoensgebonden groente- en fruitsector en dat vraagt, logisch, om veel 
seizoenarbeiders. Een deel van deze arbeidskrachten komen via uitzendorganisaties vanuit Oost-
Europa naar Venlo. Seizoensarbeid houdt ook in dat er periodes zijn waarin er geen werk 
aangeboden wordt. En niet iedereen komt goed door die tijd heen. 
Sinds 2020 is de landelijke Stichting Barka ook actief in Venlo. De doelgroep bestaat uit m.n. de groep 
kwetsbare arbeidsmigranten, die werkloos en vaak ook dakloos worden. In een aantal gevallen 
hebben ze ook met verslaving te maken hebben.  
De meeste van onze bezoekers komen uit Polen. Zij worden ondersteund bij het zoeken naar nieuw 
werk met huisvesting, of regelen hun terugreis naar het land van herkomst.  
In de tussentijd proberen we, zonder te beoordelen, voor hen een warme en huislijke sfeer te 
creëren, ze het gevoel van eigenwaarde terug te geven. Iedere mens kan een goed woord, een beetje 
warmte en wat hulp gebruiken in het leven! 
Soms duurt de reis naar een betere morgen lang, maar samen met de cliënten wordt geprobeerd om 
van die reis een succes te maken. 
Op maandag, donderdag en vrijdag worden de gasten door Marika van Nieuwenhof en Simon Karas, 
beiden uit Polen afkomstig, ontvangen. Ze zorgen ervoor dat het ontbijt klaar staat, dat hun was 
gedaan kan worden en dat de altijd een warme kop koffie en thee klaar staat. 
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Jongerenkerk Venlo 
 
Vastenactie 2023 Dekenaat Venlo 
 
Op zaterdag 11 maart 2023, 10.00-13.00 uur, vindt er in het 
dekenaat Venlo in het kader van de Vastenactie een Heilige 
Huisjes Tocht plaats. Deze wordt georganiseerd door de dekenale 
MOV-groep Venlo en Stg. Prisma. 
We doen bijzondere plekken aan, zgn. Heilige Huisjes zoals een 
tuinbouwbedrijf dat actief bezig is met milieuvraagstukken en 
aandacht voor de schepping, een Voedselbos, een stuk natuur. 
Zo willen we in een wandeling zoals het thema van de Vastenactie 
2023 luidt: ‘Mensen Onderweg’ op zaterdag 11 maart 2023 ook 
‘samen onderweg zijn’.  
Het vertrekpunt is nog niet bekend, zie binnenkort de website van 
de Jongerenkerk Venlo.  Je bent van harte welkom om mee te 
lopen. Informatie: info@jkvenlo.nl of 06-10729578 
 
 
MAAS-CLEANUP ZATERDAG 18 MAART 2023 
Op zaterdag 18 maart 2023 wordt er in heel Limburg weer op 
vele plekken de MAAS-CLEANUP  gehouden. Vele vrijwilligers 
lopen langs de oevers van de Maas om alles wat daar niet 
thuishoort op te ruimen.  
In Venlo doen we ook mee vanuit de samenwerking tussen 
Wereldwinkel, FairVenlo, de Joriskerk, Wijkoverleg 
Binnenstad, Stg. HomePlus, Stg. Groenewold en Stg. 
Jongerenkerk Venlo en de Groep Julianapark. 
Tussen 09.00-12.00 uur lopen we langs de Maasoevers maar 
ook op diverse plekken in de binnenstad. 
We sluiten af met een brood en soep. 
Wellicht ook een idee om ook over na te denken om vanuit 
jouw werkplek of jouw parochie ook aan te sluiten bij de 
Maas-cleanup die tweemaal per jaar gehouden wordt.  
 

Missionair Overleg Parkstad 
 
Informatiebijeenkomst Vastenactie-

project 2023 Agro-ecologische 

modelboerderij in Mombassa, Kenia 

 

Een tiental parochies in de dekenaten Kerkrade en 

Heerlen wil tijdens de Vastenactie van 2023 (van 

Aswoensdag 22 februari tot en met Paaszaterdag 

8 april 2023) zich inzetten voor de inrichting van 

een agro-ecologische modelboerderij in 

Mombassa, Kenia. Op deze modelboerderij worden zogenaamde animatoren opgeleid. Na hun 

opleiding gaan deze vrouwen en mannen terug naar hun dorpen om daar boerinnen en boeren te 

begeleiden bij ecologische vormen van landbouw. Deze ecologische vormen van landbouw moeten 

https://www.jkvenlo.nl/
https://www.jkvenlo.nl/
mailto:info@jkvenlo.nl
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een alternatief bieden aan de kleinschalige landbouw, die door de aanhoudende droogte in Kenia 

vanwege de klimaatverandering voor grote problemen staat. 

Op dinsdag 7 februari 2023 houdt het Missionair 

Overleg Parkstad een informatieavond over het 

land Kenia en deze agro-ecologisch modelboerderij. 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt 

gehouden in de Theresiazaal van de Twee 

Gezusters, Putgraaf 3 te 6411 GT Heerlen. Iedereen 

is welkom, maar aanmelding vooraf via het 

emailadres ajhouben@hetnet.nl wordt op prijs 

gesteld. Tijdens de bijeenkomst is er een 

internetverbinding met pater Peter Ndegwa CSSP in 

Kenia, die tekst en uitleg zal geven over de inrichting van de modelboerderij en het verdere project. 

De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige Mgr. Bert van Megen, pauselijk nuntius in Kenia, kent pater 

Peter Ndegwa goed en beveelt het project van harte aan. 

 

Café Mondiaal 

Ook het Mondiaal Café van donderdag 2 maart 2023 zal aan Vastenactie, eigentijds vasten en het 

steunen van initiatieven zoals de agro-ecologische modelboerderij in Kenia besteed worden. Dit 

Mondiaal Café, een initiatief van Heerlen Mondiaal, wordt gehouden in café Pelt, Pancratiusplein 48, 

Heerlen en begint om 20.00 uur. 

 

De Drie Ringen 

 

Op de webpagina van de Drie Ringen Zuid-Limburg staat het programma van lezingen 

en bijeenkomsten voor de komende maanden. Twee activiteiten willen we er even 

uitlichten. De eerste is een lezing door Frans Jespers over DE FILOSOFIE VAN PAUL 

VAN TONGEREN op dinsdagmiddag 7 maart 2023. De tweede is de inleiding KENNIS 

MAKEN MET DE KORAN door Marc Heemels op dinsdagavond 21 maart 2023. 

 

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. 

 

Maand van de Bijbel 

Tot en met 22 februari 2023 duurt nog de Maand van de Bijbel. Kerken en boekwinkels vragen dan 

aandacht voor dit oude en meest gelezen boek van de wereld. In Klooster Wittem zijn twee 

vitrinekasten ingericht over de Bijbel: één met beelden van de vier evangelisten (schrijvers van de 

evangelies – de verhalen over Jezus) en één met kopieën van houtgravures van de 19 de -eeuwse 

bijbelillustrator Gustave Doré. Verder ziet u in de kloosterkerk op het beeldscherm een tiental 

Bijbelteksten langskomen uit de Top 100 van meest geliefde Bijbelteksten in de wereld. 

mailto:ajhouben@hetnet.nl
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/230307TF-DENKER-DES-VADERLANDS/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/230307TF-DENKER-DES-VADERLANDS/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/230321TF-KENNISMAKING-MET-DE-KORAN/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/230321TF-KENNISMAKING-MET-DE-KORAN/
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
https://kloosterwittem.nl/
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In de kloosterboekwinkel is een thematafel ingericht met de nieuwste Bijbeluitgaves, kinderbijbels en 

boeken óver de Bijbel. Verder is het essay verkrijgbaar dat speciaal is uitgegeven bij de Maand van de 

Bijbel 2023: ‘Blijven dromen’, een Bijbelse briefwisseling tussen tv-persoonlijkheden Andries Knevel 

en Leo Fijen. (Prijs: € 9,99). 

 

Zin in Carnaval!, Lezing door René Haustermans 

Sittardenaar René Haustermans is een echte carnavalsvierder. Maar een 

paar jaar geleden ging het feest hem tegenstaan. Wat vier je eigenlijk? 

Valt er wel wat te vieren in deze tijd van de ene na de andere crisis? 

Daarom ging hij op zoek naar de historie van carnaval en naar de 

betekenis van allerlei carnavals-tradities. Zo kreeg carnaval voor hemzelf 

opnieuw betekenis zodat hij het nu weer vol overgave viert. Op een 

luchtige wijze neemt René u mee langs zijn zoektocht naar ‘Zin in 

Carnaval’. 

Datum/tijd: vrijdag 10 februari 2023, 19.30 uur 

 

Wandel voor een ander 

Elke woensdagmorgen in de Vastentijd maakt wandelpater 

Henk Erinkveld een bezinningswandeling van 12 tot 14 km in 

de omgeving van Wittem. Iedereen is welkom om mee te 

wandelen. Wie wil, kan er een sponsortocht van maken voor de Vastenactie, opdat vluchtelingen in 

Afrika (vooral uit Zuid-Soedan) een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Koop een sponsorkaart voor  

€ 10 waarop u uw wandelingen kunt bijhouden. Maar ook zonder sponsorkaart kunt u meewandelen, 

één of twee keer, of elke week. Iedere wandeling start om 8.00 uur ’s morgens met een 

ochtendgebed en ontbijt (brood zelf meenemen).  

 

Zie voor andere activiteiten in Klooster Wittem, zoals een Liedavond op dinsdagavond 7 februari 

2023, de website van het Pelgrimsoord. 

 

Heerlen Mondiaal 
 

Heerlen Mondiaal (HM) bestaat uit diverse groepen die actief 
zijn op het gebied van mondiaal vormingswerk en 
ontwikkelingssamenwerking in Heerlen en omgeving. 
Website: www.heerlenmondiaal.nl.  

 

Café Mondiaal donderdag 2 februari 2023, 20.00 uur 

Hoe bereik je een 100% duurzame landbouw in Zuid-Limburg? Met 

overtuiging, een zak met geld of regels? In ieder geval moet de duurzame boer ook in de toekomst 

aan zijn werk redelijk verdienen en voldoende voldoening overhouden. Dat moeten boeren en 

samenleving samen realiseren: het noodsignaal van de boeren versus het noodsignaal van de natuur 

en de samenleving. 

Over deze thematiek gaat het Café Mondiaal van donderdag 2 februari 2023, aanvang 20.00 uur. 

Biologische boer Norbert Huijts zal hierover zijn visie geven en deelnemen aan het gesprek. Plaats 

van samenkomst is café Pelt, Pancratiusplein 48 in Heerlen-centrum. 

 

  

https://kloosterwittem.nl/
http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Vastenactie 2023: Mensen onderweg 
 

De 63ste Vastenactie staat in het teken van 

mensen die hun huis hebben moeten verlaten. Zij 

zijn geweld ontvlucht of grote natuurrampen, 

vaak veroorzaakt door klimaatverandering. 

Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal 

proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. 

Wereldwijd hebben 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen 

elders. Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio. 

 

Project 

Één project, een nieuwe start in Zuid-

Soedan, staat extra in de schijnwerpers. In 

Zuid-Soedan worden mensen in de deelstaat 

Warrap ondersteund die het geweld in hun 

dorp zijn moeten ontvluchten en nu ergens 

anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan 

proberen op te bouwen. Doel van het project 

is dat de deelnemers na enige ondersteuning in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

 

Vieringen en hongerdoek 

Voor pastores en andere voorgangers zijn Bouwstenen voor vieringen beschikbaar. Daarbij is 

rekening gehouden met de verschillende praktijken in parochies. Er is materiaal voor elke zondag, 

maar men kan ook een keuze maken uit de meditaties en gebeden. Ook is er een apart katern voor 

een paasviering met kinderen. 

Er is ook een nieuwe hongerdoek verschenen met de titel Wat 

is heilig voor ons?  

Klimaatverandering, oorlogen, pandemieën - de grote crises 

van onze tijd nemen toe en overlappen elkaar. Dit stelt ons 

voor bijzondere uitdagingen, maar uiteindelijk blijft 

klimaatverandering over als de fundamentele vraag over ons 

voortbestaan. Dat raakt elk mens, elk dier en elke plant. Het 

smelt, het brandt, het overstroomt en slibt dicht, mensen 

sterven door water en hitte. 

De in Duitsland wonende Nigeriaanse kunstenaar Emeka Udemba stelt ons met zijn kunstwerk vele 

vragen: Wat is voor ons heilig?; Wat raken we niet aan?; Wat is het leven ons waard? Wie het Duits 

machtig is, kan op YouTube een video vinden met informatie over het ontstaan en de achtergronden 

van de hongerdoek. 

Via de webshop van Vastenactie is de hongerdoek in groot (€ 100) en (€ 20) klein formaat te 

bestellen. A4-tjes met een afbeelding van de doek en een uitleg zijn gratis. Een Informatiebrochure 

hongerdoek 2023/2024 en een PowerPointpresentatie Hongerdoek 2023/2024 zijn gratis te 

downloaden.  

Alle andere beschikbare materialen zoals zakjes, posters, vertelposters, vrijwilligersattentie en 

spaardoosjes, zijn via de webshop te bestellen. 

 

https://www.vastenactie.nl/projecten/mensen-onderweg
https://www.vastenactie.nl/projecten/mensen-onderweg
https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen/bouwstenen-vieringen-vastenactie-2023
https://www.emeka-udemba.com/about-1/
https://www.youtube.com/watch?v=OI4bT9dG45M
https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen
https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen/informatiebrochure-hongerdoek-20232024
https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen/informatiebrochure-hongerdoek-20232024
https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen/powerpoint-presentatie-hongerdoek-20232024
https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen
https://www.vastenactie.nl/
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Ontmoetingsmiddag VPW Bisdom Breda met Henk 

Meeuws over Diaconale Mystagogie 
 

Op donderdag 23 maart 2023 houden onze collegae van de VPW Breda 

vanaf 13.30 uur een ontmoetingsmiddag in het Dorpshuis De Trapkes, 

Kloosterplein 3 te Sprundel. Gastspreker is Henk Meeuws. Henk zal spreken 

over diaconie als ‘eredienst’. ‘Willen we God zoeken, dan moeten we de 

werkelijkheid ingaan, de straat op, ons verbinden met het leven van de 

‘kleinen’, de onaanzienlijken’. Zijn inzichten zullen mensen die actief bij 

diaconaal werk betrokken zijn, zeker inspireren en bemoedigen. 

Wie deze middag wil bezoeken, wordt gevraagd dat even te laten weten aan Jeanine Heezemans 

(jmaheezemans@xs4all.nl).  

 

De spiritualiteit van Leonard Cohen 
 

Op uitnodiging van het Apostolisch Verbond geeft Guus Prevoo op zondag 12 

maart 2023 een inleiding over de spiritualiteit van de Canadese zanger-dichter 

Leonard Cohen (1934-2016), bekend van liederen zoals Hallelujah, Suzanne en 

Anthem. 

De lezing vindt plaats op het adres Meezenbroekerweg 11a te Heerlen en begint 

om 11.30 uur. Inloop vanaf 11.00 uur. De toegang is gratis, maar wel graag 

aanmelden via pvdgoot@apgen.nl.  

 

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen 
 

o Nog steeds kan de film The Letter bekeken worden. 

Vertegenwoordigers van de jongeren, de armen, de inheemse volkeren 

en de wetenschap worden door paus Franciscus in het Vaticaan 

uitgenodigd om met hem zijn encycliek Laudato Si’ te bespreken en hoe 

er gewerkt kan worden om deze encycliek in de praktijk om te zetten. 

De documentaire kan natuurlijk ook via YouTube gedownload worden, 

met als voordeel dat er dan een Nederlandse ondertiteling bijgevoegd 

kan worden. De film kan in de parochie vertoond worden. Maar ook een 

verwijzing met link ernaar in parochieblad en parochiewebsite kan 

mensen aanzetten om deze interessante docu te bekijken. 

Ook het jaar 2023 staat weer bol van de 

activiteiten waar de katholieke 

milieubeweging bij betrokken is. Zowel de 

Laudato Si’-week (van 21 tot 28 mei 2023) als 

ook de Scheppingsperiode (van 1 september 

tot 4 oktober 2023) zijn goede periodes om 

een vertoning van de The Letter te 

organiseren in de parochie. 

Kijk voor meer informatie over The Letter en het thema geloven en duurzaamheid op de 

website van Laudato Si’ Alliantie Nederland.  

 

mailto:jmaheezemans@xs4all.nl
mailto:pvdgoot@apgen.nl
https://www.theletterfilm.org/watch/
https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII
https://laudato-si.nl/
https://www.theletterfilm.org/watch/
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o De Tegentijd is een project en Nieuwsbrief van de Turnclub. 

De Nieuwsbrief verschijnt eenmaal per een à twee weken met naast 

een agenda van bijeenkomsten steeds een prikkelende vraag of 

opmerking. In het nummer van 8 december 2022 wordt gepleit voor 

een langetermijndenken. Zoals dat de bouwers van kathedralen 

hebben gehad. Ook heden ten dage zouden we als 

kathedraalbouwers moeten zijn. En dat kan alleen wanneer je de 

lange termijn in ogenschouw neemt. Of zoals Antoine de Saint-Exupery zegt: ‘Een stapel 

stenen houdt op een stapel stenen te zijn zodra iemand deze in gedachten neemt met het 

beeld van een kathedraal voor ogen.’ 

In het nummer van 10 januari 2023 komt, bij het begin van een nieuw jaar, onze omgang en 

beleving met en van tijd aan de orde. Tijd is datgene dat er altijd is, maar toch steeds schaars 

lijkt te zijn. De Tegentijd wil tijd vooral zien ‘als het meest kostbare dat ons is gegeven’.  

 

o De Sociale Alliantie heeft de eerste Nieuwsbrief voor 

2023 uitgegeven. De huidige prijsstijgingen bevatten sociale 

explosieven, explosieven die de samenleving splijten. Dat is 

dramatische taal, maar kijk naar de prijsstijgingen van 

voedsel, energie en wonen. Dat is minder erg wanneer je rijk 

of rijker bent, maar behoorlijk benauwend, om niet te zeggen 

dat je er slechter van gaat slapen, wanneer je minder rijk 

bent. Welke moedige energie kan dit veranderen? Directe 

acties zijn hard nodig om armoede te bestrijden. Ze werken 

als een soort eerste hulp bij sociale ongelukken, en het is net als bij een EHBO-inzet: om 

solidair te kunnen zijn met anderen, moet je ook jezelf, de mensen om je heen en in 

Nederland, niet door het ijs laten zakken. 

 

o WeMove Europe is een gemeenschap van 

allerlei soorten mensen die Europa als thuis hebben. 

Ongeacht waar ze geboren zijn, waar ze wonen, of 

wie ze liefhebben. Voor een betere toekomst voor 

de planeet en de mensheid, tekenen ze samen 

petities, sturen ze brieven en demonstreren ze op 

straat om hun stem te laten weerklinken. Wie wil nalezen wat er in het afgelopen jaar 

allemaal bereikt is, kan terecht op deze webpagina. 

 

o Het boek Onzeker weten is een inleiding in de radicale 

theologie. Onzeker weten is een bron van creativiteit, authenticiteit 

en verbinding. Verbinding met jezelf, met anderen en met de 

eeuwenoude christelijke traditie.  

Het Centrum van Religieuze Communicatie Luce belegt een cursus 

‘Onzeker Weten - in de praktijk’ van vier bijeenkomsten waarin de 

auteurs van het boek je meenemen langs prikkelende ideeën, 

uitdagende werkvormen en het belang van alledaagse theologie. De 

eerste bijeenkomst is op maandag 6 maart 2023 om 14.00 uur in 

Utrecht, de overige data moeten nog ingevuld worden.  

https://tegentijd.nl/
https://turnclub.net/
https://mailchi.mp/twaalfhoven/alles-doet-mee-2180059?e=7fd301a1fa
https://mailchi.mp/twaalfhoven/alles-doet-mee-2180083?e=7fd301a1fa
https://ymlp.com/zPki9LLLLLI
https://www.wemove.eu/en/
https://www.platformthomas.org/onzekerweten
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/onzeker-weten-de-praktijk
https://www.socialealliantie.nl/images/pdf/sociale_alliantie_energie_armoede.pdf
https://www.wemove.eu/en/
https://www.platformthomas.org/onzekerweten
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Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in de radicale theologie en/of mee wilt 

denken, kan zich aansluiten bij het Platform Thomas, het platform voor Nederlandstalige 

radicale theologie. 

 

o Naast bovenstaande cursus Onzeker weten in de praktijk heeft Luce uiteraard nog een aantal 

andere cursussen en bijeenkomsten op het programma staan zoals In dialoog met je 

levensverhaal en Theologische verkenningen door Erik Borgman. Ook staat er, bij voldoende 

belangstelling, vanaf 11 september 2023 een tweede cyclus Van pastoraal werk naar 

geestelijke verzorging. Herijken van een roeping op de planning. Kijk voor het gehele aanbod 

op de webpagina van Luce. 

 

o Ook kerken kunnen nu inzicht krijgen in hun 

CO2-voetafdruk, met behulp van een nieuwe tool: 

de 360°carbon. Met deze gratis tool van Climate 

Stewards kunnen kerken eenvoudig hun voetafdruk 

berekenen op het gebied van energiegebruik, 

vervoer van en naar de kerk, afval, water en inkoop 

van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen.  

Carla Dik-Faber, projectleider GroeneKerken: ‘Veel kerken en geloofsgemeenschappen willen 

zich inzetten voor Gods mooie schepping. De CO2-calculator is een goed instrument voor 

kerken om in kaart te brengen wat hun CO2-uitstoot is. Als kerken weten waar zij CO2 

uitstoten, kunnen zij ook stappen zetten om die uitstoot te verminderen. Op die manier kun 

je als kerk bijdragen aan een betere, rechtvaardige wereld. En ben je een voorbeeld voor je 

gemeenschap van gelovigen’. 

 

o Precies 100 jaar geleden verscheen het boek Ich und Du van 

Martin Buber. 

Waarom is dit werk nog steeds actueel en relevant? Filosoof Peter 

Sas schreef er op de website van NieuwWij een reflectie over: 

Martin Buber en de bubbelficatie van de samenleving. 

 

 

 

o Foodwatch Nederland is een kritische 

maatschappelijke organisatie zonder 

winstoogmerk, die vecht voor het recht op eerlijk, 

veilig en gezond eten. Foodwatch wil consumenten een stem geven en zet zich in voor 

transparantie en voor het recht op voedsel dat noch mens, noch milieu schaadt. Wie op de 

hoogte wil blijven van de acties van Foodwatch, kan zich aanmelden voor de Nieuwsbrief. In 

het Jaaroverzicht 2022 is na te lezen welke successen Foodwatch afgelopen jaar behaald 

heeft. 

 

o De KNR publiceerde in januari 2023 zowel een digitale Nieuwsbrief Missionaire Agenda over 

gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping als ook een Nieuwsbrief Bewogenheid, 

bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in activiteiten op het gebied van stilte, 

bezinning, bewogenheid en gebed. 

 

https://www.platformthomas.org/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/dialoog-met-je-levensverhaal
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/dialoog-met-je-levensverhaal
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/theologische-verkenningen
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/cursus-verzorging
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/cursus-verzorging
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce
https://www.360carbon.org/nl-nl
https://www.360carbon.org/nl-nl
https://www.nieuwwij.nl/achtergrond/martin-buber-en-de-bubbelficatie-van-de-samenleving/
https://www.foodwatch.org/nl/sluit-je-aan-bij-ons-netwerk/
https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2023/het-jaar-2022-in-11-successen/
https://konferentie-nederlandse-religieuzen.email-provider.eu/web/zvqczqmtdt/wl89iepqyj/ddn2pkvyfd/0yqnykpnkp
https://konferentie-nederlandse-religieuzen.email-provider.eu/web/zvqczqmtdt/mi6qhhufaq/ddn2pkvyfd/0yqnykpnkp
https://www.360carbon.org/nl-nl
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o Pax maakt attent op de handtekeningenactie Stop 

Settlements, een Europees burgerinitiatief om de handel met 

illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied definitief te 

verbieden. Bij een miljoen handtekeningen is de Europese Commissie verplicht om wetgeving 

te overwegen die deze handel verbiedt. Teken het Europees burgerinitiatief en help mee een 

einde te maken aan deze mensenrechtenschendingen. 

 

o We leven op een manier die onhoudbaar is. Maar 

hoe lossen we dat op? De politiek en het 

bedrijfsleven leggen de verantwoordelijkheid maar 

wat graag bij de consument. En die heeft ook een 

rol. Maar als wetten en de economie niet veranderen, lukt het niet. We noemen dat ook wel 

systeemverandering. 

Milieudefensie heeft een vijftal manieren op een rijtje gezet hoe mensen een bijdrage 

kunnen leveren aan die systeemverandering. 

Op zaterdag 25 februari 2023 houdt Milieudefensie een Campagnedag in Utrecht. Na deze 

dag kan je uitleggen wat klimaatrechtvaardigheid is, weet je hoe je grote vervuilers 

aanspreekt, heb je genoten van livemuziek en ben je helemaal klaar voor de lente! 

 

o Adveniat geeft het boek Van As tot Opstanding (€ 9,99) uit om te 

gebruiken in de Vastentijd. De bisschoppen van Nederland en religieuzen, 

veelal vrouwelijke, hebben een bijdrage geleverd aan dit gebedenboek. Er 

is een speciaal aanbod om uit te delen: bij bestelling van 100 exemplaren 

kost het boek € 4,-. 

 

 

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 (april-mei 2023) dient vóór vrijdag 24 maart 2023 ingeleverd te worden.  
 
De coördinatiegroep van het onderdeel Limburg-Den Bosch wordt gevormd door Marjelein Verhoeven (voorzitster), Jos 
van Rooij (2de voorzitter), Hub van den Bosch (secretaris), Piet Linders (2de secretaruis) en Guus Prevoo 
(penningmeester). 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 
emailadres: 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 

 

https://paxvoorvrede.nl/stop-trade-with-settlements
ttps://milieudefensie.nl/actueel/5-dingen-die-jij-kan-vandaag-kan-doen-om-het-systeem-te-veranderen
https://milieudefensie.nl/doe-mee/kom-je-ook-naar-de-campagnedag
https://adveniat.nl/product/van-as-naar-opstanding/
mailto:vpwlimburg@gmail.com
mailto:info@stichtinggroenewold.nl
https://www.cnv.nl/contact/
mailto:rkpastoraalwerk@cnv.nl
https://www.vpwinfo.nl/
https://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/kerk-en-ideeel/pastoraal-werkers/
https://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/kerk-en-ideeel/pastoraal-werkers/
https://paxvoorvrede.nl/stop-trade-with-settlements
https://adveniat.nl/product/van-as-naar-opstanding/

