
VPW Limburg  Nieuwsbrief 2022 nr. 4 Pagina 1 van 16 

 

Jaargang 2022, augustus-september 2022 

Inhoudsopgave  

o Het mag geen naam hebben en toch… Vakantietijd (om over na te denken!)    1 

o Studiedag voor VPW-leden Limburg en Den Bosch: Waar staan we voor?    2 

o Uit de vereniging          2 

o Kroedwusj-wandeling Heerlerbaan        3 

o Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem       4 

o ’t Groenewold Venlo          7 

o De Drie Ringen Parkstad         9 

o Ontmoetingsavond voor missionaire groepen, pastoraal benoemden en anderen in Roermond 10 

o MIVA-collecte 27 en 28 augustus 2022       10 

o Beweging van Barmhartigheid       10 

o Scheppingsperiode 1 september – 4 oktober 2022     10 

o Vredesweek 2022: Generatie Vrede       12 

o Om alvast in de agenda te noteren       12 

o Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen     13 

o Colofon          16   

Het mag geen naam hebben en toch … Vakantietijd (om over na te denken!) 

De vakantietijd is begonnen. Een tijd van even wat minder, even de druk eraf, erop uit trekken, 

nieuwe ideeën opdoen, nieuwe energie. 

Gelukkig kan het weer allemaal, alhoewel, de berichten over nieuwe varianten, meer besmettingen 

vullen de dagelijkse media. Maar als je om je heen kijkt, lijkt alles weer als voorheen, als vóór corona. 

Maar kunnen we wel weg? Is er ruimte om even de boel de boel te laten? 
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Oorlog in Oekraïne. Talloze oorlogsvluchtelingen die onze aandacht nodig hebben en opvang 

behoeven. Talloze arbeidsmigranten die aan de kant geschoven, op straat gegooid, afgedankt onze 

straten bevolken zonder perspectief, zonder uitzicht op beter, zonder een (t)huis om te verblijven. 

Kunnen we het ons wel permitteren de hele wereld over te vliegen, overal naar toe te rijden met 

auto’s nu de wereld zucht en steunt onder klimatologische veranderingen en opwarming van de 

aarde die veel te snel gaat? 

Hoe solidair zijn we met de mensen die ziek worden van en door corona? Hoe solidair met de 

vluchtelingen en arbeidsmigranten? Hoe voorkomen wij dat de opwarming nog harder gaat? En hoe 

solidair met de mensen aan de onderkant van de samenleving die door de stijgende energielasten blij 

zijn de maand rond te komen, laat staan dat zij kunnen denken aan vakantie? 

Vragen, vragen en het antwoord …. Ik weet het niet. Wat me invalt en door mijn hoofd gaat is het 

lied van Bob Dylan: Blowing in the wind. Het refrein klinkt: ‘the answer my friend, is blowing in the 

wind, the answer is blowing in the wind’. 

Wellicht dat het even rustiger aan doen, gewoon gezellig thuis in de tuin, in het eigen ‘Tuinesië’ of in 

het eigen ‘Homeland’ ons nieuwe inzichten verschaft en antwoorden aandraagt voor de problemen 

van deze tijd. Misschien draagt de wind ze met zich mee en laat ze landen daar waar wij tot rust 

gekomen zijn. 

 

Fijne vakantietijd! 

Hub van den Bosch 

 

Studiedag voor VPW-leden Limburg en Den Bosch op donderdag 22 

september 2022 in Eindhoven: Waar staan we voor? 

Op donderdag 22 september 2022 is er een studiedag voor de leden van 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 studiedag is ook toegankelijk voor leden van andere VPW-onderdelen (gratis) en voor mensen die 

geen lid zijn van de VPW c.q. het CNV (tegen betaling van € 50, inclusief lunch).  

De dag zal 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. Bij De Rooi Pannen is er verder voldoende parkeergelegenheid. 

Zie voor de folder met uitgebreide informatie de website van CNV/Kerk en 

Ideëel. Aanmelden kan door op de knop rechts te klikken en het 

aanmeldformulier in te vullen.  

Uit de vereniging 

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 

https://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/kerk-en-ideeel/agenda/waar-staan-we-voor-als-vpw/
http://www.cnvconnectief.nl/sectorgroepen/kerk-en-ideëel/
https://p.easydus.com/project/e326ddde-ee4f-4287-819c-c1e1849cd6e1/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
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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 Op dinsdag 23 augustus 2022 (20:00 - 21:30 uur) houdt CNV Connectief de derde van drie 
digitale zomeravondsessies, nu over Zingeving en vitaliteit als je minder kan werken, of geen 
betaald werk meer verricht. De mentale en financiële aspecten van pensionering komen aan de 
orde, maar ook welke rol CNV speelt in deze fase van je leven. Gasten aan de tafel zijn David van 
Bodegom (professor Vitality and Aging) en Jacob Ouderkerken (CNV Senioren).  Klik hier om je 
aan te melden. 

 

Kroedwusj-wandeling op zaterdag 13 augustus 2022 Heerlerbaan 
 

De St-Josephparochie Heerlerbaan organiseert in samenwerking met IVN Heerlen en het Missionair 

Overleg Parkstad op zaterdag 13 augustus 2022 de jaarlijkse kroedwusj-wandeling. Een wandeling 

om deze mooie traditie voort te zetten. De kroedwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee 

geneeskrachtige kruiden en onweer werende kruiden. 

Het vertrek van de wandeling is om 11.00 uur bij de St.-Josephkerk. Wij gaan onder leiding van en 

met uitleg van het IVN Heerlen op pad om deze kruiden te plukken en te binden.  Bij het beeld van 

Maria in de Boskapel in Imstenrade wordt de kroedwusj gezegend. Na afloop is er een gezellig 

samenzijn met koffie/thee en iets lekkers. 

Een kroedwusj bestaat uit zeven kruiden, in de regel twee 
graansoorten (tarwe en rogge), twee geneeskrachtige kruiden 
(boerenwormkruid en duizendblad), twee onweer werende kruiden 
(alsem en koninginnekruid of alternatieven zoals bijvoet, wilgenroos 
of huislook) en walnotenblad, dat bestaat uit zeven blaadjes. Er zijn 
echter een heleboel regionale verschillen. 
De kruiden worden bijeengebonden met een touw van 7 el, een 
oude lengtemaat (één el is 69,4 cm). Zowel het aantal van zeven 
kruiden, het walnotenblad met zeven blaadjes als de lengte van het 
touw verwijzen naar volledigheid (vergelijk ook met de zeven 
sacramenten en de zeven werken van barmhartigheid).  
Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn aangetroffen in het graf 
van Maria. Daarom vindt de jaarlijkse kroedwusj-zegening plaats op 

of rondom 15 augustus, Maria Ter Hemelopneming.                                                                                                             
De kroedwusj wordt in huis of op zolder opgehangen en moet mogelijk onheil zoals blikseminslag, brand en 
ziekte afwenden. 

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/
https://p.easydus.com/project/68980743-df73-4939-ae26-32f65dfb737f/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
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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. 

 

Koorconcert Kleinkoor ProMusic, o.l.v. André van Vliet 

 

André van Vliet is een bekend 

kerkmusicus en koordirigent, die door 

het hele land optreedt met koren en 

solisten. Al vele jaren komt hij in de 

zomer naar Klooster Wittem voor een 

koorconcert, dit keer met Kleinkoor 

ProMusic. 

Het koor bestaat uit 15 zangers, die 

werken zullen zingen van Mozart, 

Fauré en Rutter. Hun zang wordt 

afgewisseld met instrumentale 

muziek (orgel en piano) door André 

van Vliet zelf.  

Het concert vindt plaats op donderdag 4 augustus 2022 in de Kloosterkerk en duurt van 20.00 tot 

21.30 uur. Toegang: vrije gave. Aanmelden is niet nodig. 

 

Kroedwusj-wandeling 

 

Op zondag 14 augustus 2022 kunt u vanuit Klooster Wittem meedoen aan een kroedwusj-wandeling. 

Een kroedwusj is een boeketje van bepaalde veldbloemen en granen, die bescherming zouden 

bieden tegen ziekte en onheil. Traditioneel werden (en worden) deze verzameld en gezegend op 

Maria-Hemelvaart, 15 augustus. 

In Wittem is er op de zondag nabij Maria-Hemelvaart een wandeling om kroedwusjen te maken: na 

uitleg bij de start gaat u in de velden rond het klooster op zoek naar de benodigde bloemen. Na ca. 

1,5 uur is er gelegenheid om kroedwusj-boeketjes samen te stellen en ten slotte is er een korte 

viering met zegening van de kroedwusjen. Tijd: 13.30 tot ca. 16.00 uur. Deelname kost € 3,-. 

 

Inloopconcert 

 

Op diezelfde zondag 14 augustus 2022 speelt Ben Dassen in het klooster op dwarsfluit Marialiederen 

en andere bekende melodieën, van 14.00 tot ca. 15.45 uur. U kunt vrij in en uit lopen en blijven 

luisteren zo lang u wilt. Rond 15.45 uur kunt u eventueel aansluiten bij de viering met kroedwusj-

zegening. Ben Dassen zal in deze viering voor muziek zorgen. 

 

  

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
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Twee samenkomsten rond Henri Nouwen 

 

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 bestaan een video’s 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 een 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: vrijdag 19 augustus en vrijdag 30 september 2022 van 19.00 – 20.30 uur. Opgave is 

niet nodig. Deelname is gratis, maar er is een collecte. 

 

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 25 augustus 2022, 19.30 – 21.00 uur. Deelname kost 3,- euro 

 

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 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november 

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

 

Charles Eyck – maker van de plafondschilderingen in de kloosterkerk 

 

Charles Eyck was een exponent van een nieuwe stroming in de kerkelijke kunst die opgang deed in 

Limburg in de eerste helft van de vorige eeuw: de Limburgse School. Hij beschilderde in 1939 de toen 

ruim 200 jaar oude kloosterkerk van Wittem die tot dan toe alleen witgekalkte muren en plafonds 

had. Thema van de schilderingen is ‘de verkondiging van de Blijde Boodschap’. Afgebeeld zijn daarom 
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verschillende verkondigers: profeten uit het Oude Testament, evangelisten en kerkleraren uit de 

geschiedenis. Daaromheen nog verschillende wapens en versierde Bijbelteksten. 

Op Open Monumentendag zondag 10 september 2022 is van 12.00 tot 16.00 uur iemand in de kerk 

aanwezig die u meer kan vertellen over de schilderingen. Maar als u zelf wilt kijken: de kerk is altijd 

open van ca. 8.00 tot 18.00 uur. 

 

Bijbelgespreksgroep ‘Verhalen van God en mensen’ 

 

In Klooster Wittem komt elke maand een groep bij elkaar om in gesprek 

te gaan over verhalen en teksten uit de Bijbel. In het najaar van 2022 zal 

het daarbij gaan over bijzondere mensen uit de Bijbel. 

Want de Bijbel gaat natuurlijk over God, maar altijd ook over mensen: 

mensen die Gods stem horen en deze volgen, mensen die hun 

vertrouwen stellen in God, of die zich juist van Hem afkeren. 

Elke bijeenkomst staat één zo’n mens centraal. We lezen uit de Bijbel de 

verhalen over deze persoon en bespreken wat die verhalen ons te zeggen 

hebben. De meeste personen die besproken worden, komen voor in het 

Oude Testament. 

De eerste bijeenkomst zal gaan over Ruth, een vrouw aan wie een apart 

Bijbelboek gewijd is. Voor de keren daarna wordt in overleg met de 

groep een andere Bijbelse persoon uitgekozen, bijvoorbeeld Jona, David, 

Esther, Daniël of Maria Magdalena. 

De Bijbelgespreksgroep komt in het najaar van 2022 bij elkaar op de woensdagavonden 14 

september, 12 oktober, 9 november en 14 december 2022, van 19:30 uur tot 21:00 uur. Bij 

voldoende belangstelling wordt er een tweede groep gevormd, die overdag bij elkaar komt: op de 

donderdagmiddagen 15 september, 13 oktober, 12 november en 15 december 2022, van 14.00 uur 

tot 15.30 uur. Men kan zich per keer aanmelden. Prijs per keer: € 2,50. 

 

Documentairefilm Cow 

 

Luma is een koe op een Britse boerderij. Vanuit haar eigen oogpunt 

volgen we haar tussen twee zwangerschappen door. Bijna zonder 

woorden worden verschillende fasen uit het boerenleven doorlopen. 

Voor de mens zijn het gebruik van melkmachines en het dichtschroeien 

van beginnende hoorntjes banale processen, voor een koe en haar kalfjes 

zijn het bedreigingen, die het leven onzeker en angstig maken. We 

worden voor even deelgenoot van het dagelijks leven van een 

medeschepsel. 

Op woensdag 21 september 2022 wordt deze documentairefilm ‘Cow’ van regisseur Andrea Arnold 

vertoond. Het is een initiatief van de werkgroep Laudato Sí. Tijd: 19.30-21.30 uur. Entree: 5 euro. 
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Expositie en concert van Mala Lucic – The Untold Stories: Acht mensen, acht portretten, acht 

levensliedjes. 

 

Mala Lucic is een singer-songwriter van Bosnische origine. Ze schreef 

acht liedjes over acht mensen die – net als zijzelf als baby – moesten 

vluchten en in Nederland terechtkwamen. De liedjes staan op Mala’s 

album ‘The Untold Stories’, dat is uitgebracht met een boek met 

verhalen over vluchten, familie, moederliefde, terugkijken, maar ook 

zeker vooruitkijken. Verhalen die het verdienen om gehoord te 

worden. 

Tijdens de vredesweek – 19 tot en met 25 september 2022– hangen in 

Scala acht portretfoto’s van de acht vluchtelingen over wie Mala zingt. 

Bij de foto’s staat te lezen wie ze zijn en is de songtekst afgedrukt die vanuit hun perspectief is 

geschreven. Een tentoonstelling die probeert bij te dragen aan broeder- en zusterschap en 

verbintenis. 

Op zaterdag 24 september 2022 is er een slotconcert met Mala om 14:00 uur. 

 

Mala Lucic is tijdens de Bosnische burgeroorlog geboren in Kroatië. Haar moeder had daar 
veiligheid gezocht, samen met haar twee kinderen, een zus en haar moeder. Mala’s vader bleef 
achter om te vechten. Vier maanden na haar geboorte besloot de familie Lucic te vluchten naar 
een land waar ze voor langere tijd veilig zouden zijn. 
Nu, bijna 30 jaar later, geeft Mala een stem aan haar lotgenoten. Als je lief en leed met elkaar 
deelt, ongeacht je achtergrond, groei je vanzelf dichter naar elkaar. Deze hoop probeert ze neer te 
leggen in haar muziek, een combinatie van folk en country, waarin de teksten centraal staan. 
Internet: https://www.malamusicpage.com.  

 

 

’t Groenewold Venlo 
 

 

PIET LINDERS GAAT 1 OKTOBER 2022 MET PENSIOEN  

 

Alles blijft hetzelfde. En toch... 

Wat vanzelfsprekend leek – de meesten van ons weten niet beter – gaat nu dan toch veranderen: na 

ruim 25 jaar aan het roer te hebben gestaan van Stichting ‘t Groenewold gaat Piet Linders met 

pensioen. En daarmee is ‘t Groenewold van morgen niet meer ’t Groenewold van vandaag.  Zijn visie 

houden we natuurlijk in ere, maar zonder zijn charismatische aanwezigheid zal dat toch anders 

aanvoelen. 

Gelukkig zijn u en wij hem toch nog niet helemaal kwijt. Piet blijft ook na zijn pensionering - tot een 

nieuwe coördinator zich in heeft kunnen werken – nauw betrokken bij de Stichting. Maar nu als 

vrijwilliger. 

Hij zal het niet kunnen laten om, als ambassadeur, actief contacten te onderhouden met zijn 

netwerk. En we maken natuurlijk graag misbruik van die grote liefde voor zijn Groenewold! Verder 

willen we het momentum dat nu ontstaan is, gebruiken om te reflecteren op de positionering, de 

https://www.malamusicpage.com/
https://www.stichtinggroenewold.nl/
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samenwerkingsverbanden, de projecten en de werkvormen van ’t Groenewold en de uitkomsten van 

die reflectie te implementeren. 

Daarvoor hebben we Hans Weyers gevraagd om - als interimmanager op vrijwilligers basis, in een 

duobaan met Piet - deze klus aan te gaan. Hij zal ook zorg dragen voor de continuïteit als het in 

diensttreden van een nieuwe coördinator en de pensioendatum van Piet niet samenvallen. 

Alles blijft hetzelfde en toch wordt er veel anders. Ik hoop dat we u hiermee voldoende op de hoogte 

gebracht hebben van de actuele situatie. 

Mocht u echter nog vragen hebben, belt of mailt dan gerust via ’t Groenewold met Piet of Hans. 

Met vriendelijke groet, 

Marc Bartels, bestuursvoorzitter 

 

FILM OP VRIJDAGAVOND 

 

Al een aantal jaren gaat een groep mensen van de Joriskerk een keer per maand met elkaar naar de 

film in de Nieuwe Scene en wordt er na de film, onder het genot van een drankje en knabbeltje, de 

film doorgesproken aan de hand van een aantal vragen. 

Wat hebben we gezien en welke scene is je het meest bijgebleven? Wat doet het met je, waar raakt 

de film je, is er iets in je eigen leven waaraan dit doet denken? Wie speelt in de film een bevrijdende 

rol, wie geeft de mensen ruimte om te worden wie ze zijn en wellicht ook; wie doet dat bij uitstek 

niet? Het praten over deze vragen brengt vaak verduidelijking en levert ook nieuwe gezichtspunten 

op. 

Hebben we tijd genoeg dan zijn er ook nog ‘toegiftvragen’ zoals: Waarom is de titel van de film zoals 

die is? Waarom heeft de regisseur deze film gemaakt, wat wil hij ermee? Wat wil de regisseur ons 

vertellen/leren? Dus voor 

wie van film houdt en het 

leuk vindt om die samen 

met anderen te zien en na 

te bespreken, is dit een 

activiteit die past. Zin om 

mee te gaan? Dat kan want 

iedereen is welkom! 

 

HEILIGE HUISJES WANDELING 1 OKTOBER 2022 

 

In aansluiting op de nationale Vredesweek met als thema ‘generatie vrede’ zullen we een ‘heilige 

huisjes tocht’ houden die in het teken staat van verduurzaming. Huidige en toekomstige generaties 

stellen zich steeds dringender de vraag ‘hoe duurzaam om te gaan met mens en planeet’. 

De route richt zich op eerlijke voeding en je eigen tuin (in de stad) en 

start met het bijgebouw van ‘t Groenewold (Begijnengang 17a) met hoe 

om te (leren) gaan met voedsel. Daarna gaat de tocht naar de nieuwe 

stadstuin in Venlo-Zuid (Hendrikxstraat). Daarna voert de tocht terug 

naar de Begijnengang naar restaurant Stek (tegenover ‘t Groenewold) en 

‘nemen we een 

kijkje in de leuken’ 

van het 

restaurant. 

Wie wil kan aansluitend een (duurzame) lunch 

gebruiken. 

Najaar 2022/ Voorjaar 2023: elke eerste vrijdag van de maand 

Locatie:  Filmtheater de Nieuwe Scene, Nieuwstraat 13 te Venlo 

Nabespreking: Nieuwe Baken, ingang Brouwersplaats, Venlo 

Kosten: Kaartje film € 9,- (met filmpas € 7,-) nabespreking € 2,-  

Aanmelden via cox.vanderlugt@home.nl.  

Datum: 1 oktober 2022 

Tijd: Verzamelen 09.45 uur/ start 10.00 uur 

Waar: Start Begijnengang 17a, Venlo 

Kosten: Vrijwillige bijdrage tuin (min. € 1,-) 

Aanmelden via secretariaat ‘t Groenewold 

mailto:cox.vanderlugt@home.nl
mailto:info@stichtinggroenewold.nl
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LEERHUIS JODENDOM 

Iedereen kan in dit Leerhuis meedoen. Leidend is ieders ervaring en 

mening waaraan het gesprek (dialoog) vervolgens vorm krijgt. Dit 

gebeurt aan de hand van het boek “Een gebroken wereld heel 

maken” van Jonathan Sacks. Elke bijdrage is een stukje in het proces 

van heel-worden en ver- staan. Instromen in de groep is altijd 

mogelijk. 

De laatste bijeenkomst kijken we naar een film met Joods thema. 

 

 

 

 

 

  

 

DAG TEGEN DE EXTREME ARMOEDE 16 OKTOBER 2022 

De armoede in de wereld groeit. Niet alleen 

in wat we ooit ‘derdewereldlanden’ 

noemden, ook in het rijke Westen hebben 

we inmiddels met uiteenlopende vormen 

van armoede te maken. Van economische 

en materiële armoede tot aan vormen van sociale armoede, daar waar mensen te maken hebben 

met vereenzaming en sociaal isolement. Inmiddels gaat dit dwars door alle lagen van onze bevolking. 

Het Groenewold vraagt regelmatig aandacht voor deze 

uiteenlopende vormen van armoede. In het bijzonder 

sluit de stichting in samenwerking met andere partners 

aan bij de internationale aandacht welke gebundeld 

wordt op de jaarlijkse dag tegen de extreme armoede, 

de 17de oktober. 

Samen met onder meer de Pijler, het Leger des Heils, de 

Jongerenkerk, de Cliëntenraad van de sociale dienst Venlo, Fair Venlo, de armoedebeweging 

Bindkracht Venlo, theater en muziek, de open inloop, de werkgroep Kom op de Soep en het 

restaurant Stek, is er een doe-, ervaar- en proefprogramma in de Begijnengang mee te maken. Ieder 

is van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen. Toegang is gratis. 

 

De Drie Ringen Parkstad 

 

Vanaf oktober 2022 gaat het programma van de 

Drie Ringen in alle omvang weer van start. 

Neem alvast een kijkje op de website van de 

Drie Ringen. 

In augustus en september 2022 zijn er twee 

activiteiten gepland. 

Op vrijdagmiddag 26 augustus 2022 kan 

meegewandeld worden bij de KASTELENTOCHT tussen Heerlen en Voerendaal. Vertrek 13.30 uur 

Begeleiding: Piet Linders 

Data: Woensdag 12 okt. film, 26 okt. 09-23 nov., 21 dec., 04-18 jan., 01-15 febr. 

01-15-29 mrt., 12-26 april, 07 juni film. Tijd: 14.00-16.00 uur. Kosten: € 90,- 

Locatie:  Groenewold, Begijnengang 17, Venlo 

Najaar 2022 

Datum: zondag 16 oktober 2022 

Tijd: 11.00 -14.00 uur 

Locatie: Begijnengang 17 + straat 

Kosten: Toegang gratis 

http://www.dedrieringen.org/WELKOM/
http://www.dedrieringen.org/WELKOM/
https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220822SP-KASTELENTOCHT/
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vanaf de parkeerplaats RKVV Weltania, Koekoeksweg 2, Heerlen. Deelname kost (inclusief 

koffie/thee) € 5.  

De volgende wandeling VERRASSENDEN PAADJES is gepland op vrijdagmiddag 30 september 2022. 

Vertrekpunt is brasserie de Muldermolen, Thullerkerkweg 17, Schinnen. Ook hier kost deelname 

(inclusief koffie/thee) € 5. 

 

Ontmoetingsavond voor missionaire groepen, pastoraal benoemden en 

anderen in Roermond 

Op maandagavond 26 september 

2022 heeft het Missiebureau bisdom 

Roermond een ontmoetingsavond 

gepland voor leden van missionaire groepen, pastoraal benoemden en andere geïnteresseerden. De 

avond staat thematisch in het teken van ontmoeting, samenwerking en dialoog, maar wil ook 

aandacht besteden aan hoe je dat doet in een tijd van afname van vrijwilligsters in de missionaire 

groepen. De avond wordt gehouden in ’t Paradies aan de Munsterstraat 61 te Roermond. Begin 

september 2022 volgt er nog een uitnodiging, inclusief een mogelijkheid tot aanmelding. 

MIVA-collecte 27 en 28 augustus 2022 

In het weekend van 27 en 28 augustus 2022 vindt de jaarlijkse 

MIVA-collecte plaats in de kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA 

aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in 

Tanzania. De opbrengst van de collecte van 2022 is bestemd voor 

een auto voor Geofrey. Hij wil in Tanzania gezondheidszorg 

bereikbaar maken voor de meest kwetsbaren. Je leest hier de 

aankondiging van het collecteproject van 2022. 

Materialen ter ondersteuning van de MIVA-actie zoals een parochieblad-artikel, liturgische 

suggesties, campagnebeeld, folder en poster zijn te vinden en te downloaden via deze website. 

Beweging van Barmhartigheid 

De Beweging van Barmhartigheid organiseert in 

het najaar een nieuwe leerroute in compassie, met 

een inleiding in de begrippen barmhartigheid en 

compassie en hun maatschappelijke toepassingen. 

Daarnaast biedt de leerroute een kader om je persoonlijke spiritualiteit en oriëntatie op dit vlak te 

verdiepen. De leerroute bestaat uit drie afzonderlijke zondagen 25 september, 16 oktober en 13 

november 2022 van 9.30 uur tot 16.30 uur in Kloosterhotel ZIN te Vught. De kosten bedragen € 350. 

Kijk voor meer informatie en opgeven op de website leerroute-in-compassie-barmhartig-leven-en-

werken. 

Scheppingsperiode 1 september – 4 oktober 2022 

Wereldwijd vieren kerken jaarlijks van 1 september tot en met 4 oktober de scheppingsperiode. Op 

donderdag 1 september 2022 is het Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping en dinsdag 4 

oktober 2022 is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie de zorg voor de hele schepping 

https://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/220930SP-VERRASSENDE-PAADJES/
https://www.missiebureau.nl/
https://www.missiebureau.nl/
https://www.miva.nl/nieuws/miva-collecte-2022-medische-zorg-voor-de-meest-kwetsbaren-in-tanzania/
https://www.miva.nl/collecte-2022/
http://www.barmhartigheid.nl/leerroute-in-compassie-barmhartig-leven-en-werken-2/
http://www.barmhartigheid.nl/leerroute-in-compassie-barmhartig-leven-en-werken-2/
https://www.missiebureau.nl/
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belangrijk was. In de periode tussen deze twee data staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg 

voor de aarde.  

Paus Franciscus heeft op 16 juli 2022 een Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de zorg voor 

de schepping gepubliceerd. Zijn boodschap is samen te vatten in vier kernpunten, te weten: 

➢ De tijd dringt om zowel de persoonlijke als de gemeenschappelijke ecologische bekering 

vorm te geven. 

➢ De natuur zingt een prachtig lied ter ere van haar Schepper, maar uit ook een bittere 

noodkreet (via hittegolven, overstromingen etc.) vanwege het misbruik dat van haar 

gemaakt wordt. 

➢ Op de klimaatconferentie COP27 (november 2022) en de biodiversiteitsconferentie COP15 

(december 2022) moet de Klimaatovereenkomst van 2016 in Parijs bekrachtigd worden en 

ambitieuze afspraken gemaakt worden om fossiele brandstoffen uit te bannen en 

slachtoffers van de milieucrisis efficiënt te helpen. 

➢ De verdere achteruitgang van het ‘web van het leven’ (=biodiversiteit) moet gestopt worden. 

Laudato Si’ Actieplatform Nederland biedt, samenwerking met Ecokerk België, voor 

deze periode een liturgisch katern Met een 7-sprong naar integrale ecologie aan. 

Voor iedere zondag en de gebedsdag in de periode worden liederen, gebeden en 

meditaties beschreven. 

De titel van het katern verwijst naar de uitnodiging van het Vaticaan aan iedereen 

om in zeven stappen te veranderen naar een duurzame manier van leven volgens 

het principe van een integrale ecologie zoals paus Franciscus dat in zijn encycliek 

Laudato Si’ heeft verwoord. De zeven stappen zijn: 
1. Antwoorden op de ‘schreeuw van de Aarde’: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk; streven naar 

koolstofneutraliteit door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en over te schakelen naar 

hernieuwbare energie; zich inspannen om de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen; de toegang tot 

zuiver water voor iedereen veilig te stellen, enz... 

2. Antwoorden op de ‘schreeuw van de Armen’: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de 

dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals inheemse gemeenschappen, migranten, kinderen 

die het risico lopen in slavernij terecht te komen, enz... 

3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen, 

niet langer investeren in fossiele brandstoffen en elke economische activiteit die schadelijk is voor de planeet 

en de mensen, investering in hernieuwbare energie, enz... 

4. Eenvoudige levensstijl: een sober gebruik van materialen en energie, het vermijden van plastic voor eenmalig 

gebruik, overschakelen naar een meer plantaardig dieet en vermindering van vleesconsumptie, meer gebruik 

maken van het openbaar vervoer en het vermijden van vervuilende transportmiddelen, enz... 

5. Ecologische opvoeding en onderwijs: het herdenken en herontwerpen van leerplannen, de hervorming van 

onderwijsinstellingen in de geest van integrale ecologie, het creëren van ecologisch bewustzijn en actie, het 

bevorderen van ecologische keuzes van jongeren, leerkrachten, opvoeders en pedagogen, enz... 

6. Ecospiritualiteit: het herstellen van een religieuze visie op Gods schepping, het contact met de natuurlijke 

omgeving aanmoedigen in een geest van verwondering, lof, vreugde en dankbaarheid, het bevorderen van 

scheppingsgerichte liturgische vieringen, de ontwikkeling van ecologische catechese, gebed, retraites, vorming. 

7. Participatie en actie in gemeenschappen: acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, 

nationaal en internationaal vlak, bevordering van belangenbehartiging en van campagnes die mensen 

opzetten, vanuit de nauwe band met de streek of het grondgebied en de plaatselijke ecosystemen. 

 

https://laudatosimovement.org/news/message-of-his-holiness-pope-francis-for-the-celebration-of-the-world-day-of-prayer-for-the-care-of-creation/
https://laudatosimovement.org/news/message-of-his-holiness-pope-francis-for-the-celebration-of-the-world-day-of-prayer-for-the-care-of-creation/
https://laudato-si.nl/pdf/Liturgisch_materiaal_scheppingsperiode_2022.pdf
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Ook het internationale Laudato Si’-platform heeft een gids ontwikkeld om in 

deze Scheppingsperiode te gebruiken, Listen to the voice of creation. Naast 

liturgische suggesties rondom het thema de brandende doornstruik (Ex. 3. 1-

12), vind je hier ook suggesties voor acties en deelname aan campagnes. 

 

Het Belgische Kerknet publiceerde een interview met klimaatwetenschapster 

Katharine Hayhoe: Het klimaat is ook onze zaak. Ze stelt dat klimaatverandering mede een gevolg is 

van een gebrek aan liefde en dat zij, juist als christen, zich inzet voor duurzaamheid. Ze geeft ook 

praktische tips hoe wij als kerkgemeenschap aan een beter milieu kunnen werken. Het interview 

duurt iets meer dan 7 minuten: misschien een keer laten zien tijdens een viering in plaats van een 

preek? 

In haar laatste boek Hoop voor de aarde gaat Hayhoe in op de vraag hoe het mogelijk is dat zoveel 

mensen bezorgd zijn over het milieu en klimaatverandering, maar toch niet handelen. Ze zoekt in het 

boek naar alternatieve strategieën om vanuit hoop en verbinding aan de slag te gaan met de 

uitdaging van klimaatverandering. Van 28 tot en met 31 mei 2022 was Katharine Hayhoe in 

Nederland om haar boek te promoten. Zij gaf onder meer een lezing aan de VU Amsterdam om het 

boek nader toe te lichten. Lydia van Maurik van GroeneKerken mocht daarbij zijn en maakte een 

verslag. 

 

Vredesweek 2022: Generatie Vrede 

Van 17 tot en met 25 september 2022 vindt weer de Vredesweek plaats, 

georganiseerd door vredesorganisatie PAX. Deze editie staat in het teken van 

Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen 

voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en 

klasse heen. Jong en oud verbonden in een gezamenlijke missie voor vrede. 

Meer informatie over het thema van de Vredesweek, de activiteiten die her en 

der plaats vinden en over wat wij ter plekke kunnen doen, is te vinden op de 

website Vredesweek. Materialen zoals posters, folders en ook de brochure Pax 

Vieren, kunnen besteld en gedownload worden via de Webshop. 

Om alvast in de agenda te noteren 

Ook in de maanden oktober, november en verder staan er heel wat zaken van diverse organisaties 

op het programma, waar we in volgende uitgaven van deze Nieuwsbrief nog uitgebreid op terug 

zullen komen. Maar je kunt alvast het volgende in je agenda noteren. 

o Op 23 oktober 2022 is het Missiezondag. Dit jaar richt MISSIO Nederland de blik speciaal op 

Kibera, een slum in de hoofdstad van Kenia, Nairobi. 

o Zaterdag 5 november 2022: startdag van de Vastenactiecampagne in het bisdom Roermond 

o Vrijdag 18 november 2002, 14.00-17.00 uur: Laudato Si’ event ‘Van klimaatdepressie naar 

radicale hoop’, Radboud Universiteit Nijmegen. 

  

https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2022/06/SOC-2022-Celebration-Guide-Final-English.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mFHtj3QeZoM
https://www.kokboekencentrum.nl/hoop-voor-de-aarde/
https://www.groenekerken.nl/nieuws/hoop-en-verbinding-verslag-van-een-lezing-van-klimaatwetenschapper-katherine-hayoe/
https://paxvoorvrede.nl/nieuws/berichten/generatie-vrede-staat-op-tijdens-de-vredesweek-2022
https://vredesweek.nl/
https://vredesweek.nl/webshop-downloads
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Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen 

o Heel veel van de informatie in deze Nieuwsbrief is gevonden door 

gebruik te maken van de groene zoekmachine Ecosia, in 2009 opgericht 

door de Duitse Christian Kroll en gevestigd in Berlijn. Ecosia wendt de 

opbrengsten aan om bomen te planten. Het bedrijf werkt daarbij samen 

met veertig à vijftig organisaties die op verschillende manieren aan 

herbebossing doen, vaak in samenwerking met lokale bevolking. Over die 

partijen en hoeveel geld het doneert, is Ecosia zeer transparant in haar 

maandelijkse verslagen. Redenen genoeg dus om over te stappen naar 

deze zoekmachine (klik op het plaatje). En wie weet, als we dat met velen doen, spreken we 

over één of twee jaar over ‘ecosiassen’ als we willen aangeven iets op internet te gaan zoeken. 

 

o Tentoonstelling 100.000 bomen en een bos van draad. 

In de Laurenskerk, Grotekerkplein 27 in Rotterdam is tot en met 21 augustus 2022 nog de 

tentoonstelling 100.000 bomen en een bos van draad te zien. De tentoonstelling is een 

kunstproject waarin textielkunstenaar Sara Vrugt, samen met vele anderen een bos heeft 

geborduurd. Het kunstwerk van maar liefst honderd vierkante meter kwam tot stand in een 

pop-up atelier dat vier seizoenen lang door het land reisde. Daar werden bomen geborduurd 

naar aanleiding van natuurverhalen die bezoekers en deelnemers er vertelden. Alle verhalen 

kregen een plek in het geborduurde bos en samen vormen ze een kunstwerk waarin je in 

gedachten kunt verdwalen. Zie ook de documentaire over het maken van het kunstwerk. 

 

o Youcat-jongerenbijbel. Een team van 70 deskundigen heeft een 

toegankelijke Bijbel voor jongeren samengesteld. Elk Bijbelboek 

wordt kort ingeleid. Een uitgekiende selectie van de meest relevante 

teksten uit het Oude en Nieuwe Testament maken deze uitgave tot 

een handzame Bijbel. De Bijbelteksten – uit de Willibrordvertaling – 

zijn voorzien van uitleg en bevatten ook verwijzingen naar de 

YouCat-jongerencatechismus. Getuigenissen uit alle tijden – van 

heiligen, denkers en jongeren – laten zien hoe de Bijbel mensen altijd 

al geïnspireerd heeft. Met illustraties, kaarten en foto’s. Met een 

voorwoord van paus Franciscus. Geschikt voor katholieke jongeren 

maar ook als algemene instapbijbel. Kijk naar deze voorproef. De 

Youcat-jongerenbijbel kost € 10 per stuk en kan besteld worden bij 

Adveniat. 

 

o Leergangen van Luce, Centrum voor Religieuze Communicatie 

Op 6 september 2022 start in Utrecht een cursus Mystagogie. Spirituele weg en professionele 

grondhouding.  

De cursus Spiritualiteit in de samenleving gaat op woensdag 7 september 2022, 13.30 uur, 

eveneens in Utrecht van start. 

Op vrijdag 7 oktober 2022, 14.00 uur, begint in Tilburg de cursus De sacramenten. Heilzame 

handelingen in liturgie, pastoraat en geestelijke verzorging. 

De cursus In dialoog met je levensverhaal. Een gespreksmodel rond levensvragen en spiritueel 

welzijn in de eerstelijns zorg start op vrijdag 14 oktober 2022, 13.30 uur op de locatie 

Nieuwegracht 61, 3512 LB Utrecht. 

http://www.youtube.com/watch?v=utQVVo1SRvQ
https://adveniat.nl/wp-content/uploads/9789080844650_fragm.pdf
https://adveniat.nl/product/youcat-jongerenbijbel/
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
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/programma/leergangen/spiritualiteit-samenleving
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/programma/leergangen/sacramenten
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/programma/leergangen/sacramenten
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.ecosia.org/
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Vanaf begin 2023 staat er een tweede cursus Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging. 

Herijken van een roeping gepland.  

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

 

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 accommodaties: 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 staan op het programma 

➢ Pelgrimsverkenningen op het Brabants kloosterpad, 9-12 augustus 2022, Heeswijk en Velp 

➢ Goed toeven op de Hooge Berkt, 19-21 augustus 2022, Bergeijk 

➢ Oecumenische Pelgrimsweg, 21-27 augustus 2022, Leipzig-Eisenach. 

➢ Een kunstzinnig klooster in de duinen, 26-28 augustus 2022, Egmond-Binnen 

➢ Naar de Franciscanen in Megen, 9-11 september 2022, Megen 

Je bent welkom, bij De Wandelmaat én bij de kloosterlingen. 

 

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 In de vorige uitgave van deze Nieuwsbrief hebben we al gewezen 

op het nieuwe boek van Karen Armstrong, De heilige natuur waarin ze 

stelt dat we anders moeten leren denken en voelen over onze natuurlijke 

omgeving. Dat anders noemt zij deep ecology: het gaat over de 

wezenlijke verbinding tussen mens en natuur.  Voor wie in de 

geloofsgemeenschap aan de slag wil gaan met een meer duurzame 

manier van leven, kan nu voor tips en inspiratie terecht bij het boek van 

Kees Posthumus, Geloof en een hoop zonnepanelen; Naar een duurzame, 

groene geloofsgemeenschap. Het boek is uitgegeven door KokBoekencentrum en daar ook 

verkrijgbaar. Kees zal de komende maanden op verschillende momenten zijn boek presenteren. 

Kijk op de website van GroeneKerken voor een overzicht en ga langs wanneer hij bij jou in de 

buurt is! 

Wil je in jouw kerk, werkgroep of gemeenschap aandacht besteden aan geloof en duurzaamheid 

en zoek je hierbij naar een nieuwe, prikkelende en tegelijk vrolijke vorm? Kees Posthumus komt 

graag langs om verhalen te vertellen, samen te koken en in gesprek te gaan. Je kunt zijn 

voorstelling, tegen een vergoeding, boeken via kees.posthumus@planet.nl.  

 

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.dewandelmaat.nl/
http://www.dewandelmaat.nl/wandeltochten/pelgrimsverkenningen-op-het-brabants-kloosterpad?bid=124
http://www.dewandelmaat.nl/wandeltochten/433/goed-toeven-op-de-hooge-berkt?bid=124
http://www.dewandelmaat.nl/wandeltochten/435/oecumenische-pelgrimsweg?bid=124
http://www.dewandelmaat.nl/wandeltochten/436/een-kunstzinnig-klooster-in-de-duinen?bid=124
http://www.dewandelmaat.nl/wandeltochten/naar-de-franciscanen-in-megen?bid=124
https://www.groenekerken.nl/
https://www.groenekerken.nl/webinars-2/
https://www.groenekerken.nl/wp-content/uploads/2021/03/Bespreking-webinars-GroeneKerken.pdf
http://www.kokboekencentrum.nl/boek/geloof-en-een-hoop-zonnepanelen/
https://www.groenekerken.nl/jaarkalender/
mailto:kees.posthumus@planet.nl
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o Onlangs stemden de vertegenwoordigers van de negentien lid-kerken 

van de Raad van Kerken Nederland unaniem in met de nieuwe 

visienota ‘Naar een duurzame toekomst’. De nota beoogt een 

bijdrage te leveren vanuit de kerken aan het publieke debat in ons 

land over thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, 

grondstoffenschaarste en verlies aan biodiversiteit. De relatie met de 

christelijke traditie, het bijbels getuigenis en de theologie is daarbij 

van wezenlijk belang. Op deze website vind je meer informatie en kun je desgewenst de nota 

ook downloaden. 

 

o De 11de assemblee van de Wereldraad van Kerken (WCC)– 

waar alle lid-kerken van de Wereldraad samenkomen voor gebed, 

viering, afstemming en verbinding – vindt dit jaar van 31 augustus 

tot en met 8 september 2022 plaats in het Duitse Karlsruhe. De 

assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad van 

Kerken (WCC). Iedere acht jaar komen de lid-kerken in deze vorm 

bij elkaar. 

Het thema van deze 11de assemblee is ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening 

en eenheid’. Deze assemblee komt bij elkaar midden in verbijstering en bezorgdheid in een tijd 

van fundamentele vragen over de manier waarop wij de aarde bewonen, zin geven aan ons 

leven, in de samenleving leven en hoe we verantwoordelijkheid aanvaarden voor toekomstige 

generaties. 

Op 13 mei 2022 sprak Peter Nissen de jaarlijkse oecumenelezing uit in De Geertekerk te Utrecht. 

In zijn lezing ging hij in op het thema van de komende assemblee van de Wereldraad.  

Wie de assemblee in Karlsruhe een dagje mee wil maken, kan een dagkaart à € 65 (inclusief 

lunch en diner) reserveren. 

 

o In juli 2021 hoorde René Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid en 

hoofdredacteur van De Bezieling, dat hij slokdarmkanker had. Wachtend op zijn 

operatie begon hij te schrijven: gedachtes over de aanvaarding van zijn 

sterfelijkheid, over het bestaan als een voortdurende rite de passage, over de 

steun van zijn dierbaren, over de wezenlijke vraag of er van je gehouden wordt, 

over de dood als deel van het leven en over de mogelijkheid dat de operatie 

niet goed afloopt. Hij stierf op 8 december 2021. De zestien overdenkingen in 

de bundel Woorden op de drempel getuigen van het leven uit genade op de 

drempel van de dood. 

 

o Op de impulsbijeenkomst Together We op 18 juni 2022 in Leiden 

presenteerde medewerker diaconie en missiesecretaris van het bisdom 

Rotterdam Jan Maasen zijn boek Liefde als rode draad. Daarin schetst 

Maasen, die per 1 augustus 2022 met pensioen gaat, de geschiedenis van de 

kerkelijke armenzorg vanaf het begin van de eerste christengemeenten tot 

de huidige tijd, met een bijzondere nadruk op de ontwikkelingen in de 

rooms-katholieke kerk in Nederland. 

 

o Bij de KNR verschenen begin juli 2022 de nieuwe digitale edities van de 

Nieuwsbrief Missionaire Agenda en de Nieuwsbrief Bewogenheid. 

 

https://www.raadvankerken.nl/files/2022/06/Visienota-Naar-een-duurzame-toekomst.pdf
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/06/visienota-naar-een-duurzame-toekomst/
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/05/gedreven-door-de-liefde/
http://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/07/dagkaarten-11e-assemblee-wereldraad-vanaf-nu-te-reserveren/
https://adveniat.nl/product/woorden-op-de-drempel/
https://adveniat.nl/product/liefde-als-rode-draad/
https://konferentie-nederlandse-religieuzen.email-provider.nl/web/zvqczqmtdt/jjawjesuca/ddn2pkvyfd/0yqnykpnkp
https://konferentie-nederlandse-religieuzen.email-provider.nl/web/zvqczqmtdt/ixsgiavibz/ddn2pkvyfd/0yqnykpnkp
https://adveniat.nl/product/woorden-op-de-drempel/
https://adveniat.nl/product/liefde-als-rode-draad/
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o De impact van inloophuizen. 

Inloophuizen zijn een essentieel onderdeel van de samenleving. Welke 

betekenis heeft een inloophuis nu precies? En hoe maak je dat op een 

toegankelijke manier inzichtelijk? De inloophuizen van Fonds Franciscus hebben 

hard gewerkt om dat in kaart te brengen, met behulp van de speciale 

impacttoolkit. Het leidde tot een rijkdom aan 65 impactrapporten. Met de 

bevindingen van al die rapporten heeft Avance Impact een overkoepelend 

rapport gemaakt over de impact van inloophuizen. Klik op het plaatje links om 

het rapport te downloaden. 

 

o MO* is een Belgische website voor mondiaal nieuws met wekelijkse digitale nieuwsbrieven en 

vier keer per jaar (bij een lidmaatschap als proMO* voor € 4 per maand) een uitgebreid gedrukt 

magazine. Steeds meer Nederlanders lezen de website en/of sluiten aan als proMO*. Neem 

gerust een keer een kijkje op de website. 

 

o Reuring in de buurt 

In 2022 wil het Oranje Fonds écht een boost geven aan (opnieuw) kennismaken in de buurt. 

Want buurten doen ertoe! Events om buurten weer in beweging krijgen kunnen hiervoor tot 15 

september 2022 een aanvraag indienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijkfestivals met 

activiteiten op meerdere plekken of een theaterproductie op locatie voor en door 

buurtbewoners. Meer informatie zie deze website. 

 

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 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 (oktober-november 2022) dient vóór vrijdag 23 september 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. 
 
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 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. 

 

https://www.mo.be/
https://www.oranjefonds.nl/geld-aanvragen/richtlijnen-en-voorwaarden/reuring-de-buurt
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/
https://www.kansfonds.nl/wp-content/uploads/2022/07/De-impact-van-inloophuizen.pdf

