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Het mag geen naam hebben en toch … 

Op deze mooie, laatste zondagmorgen van september luister ik naar Zjef Vanuytsel, de helaas te 

vroeg overleden Vlaamse troubadour en een van mijn favoriete zangers. Ik hoor het refrein van het 

lied ‘Je kunt niet zonder de anderen’: 

maar denk niet ik ga mijn eigen gang 

http://www.youtube.com/watch?v=nzXUnGgQyRs&list=OLAK5uy_nN8mx1rrifoqjLMHWc_eoiTekQz_nsA7s
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denk niet ik ga het veranderen 

want alleen ben je te klein en te bang 

je kunt niet zonder de anderen 

 

Soms word je teleurgesteld in mensen of overdonderd door allerlei berichten over milieurampen en 

klimaatverandering, vluchtelingen op zee die ‘teruggeduwd worden’, kinderen die in armoede 

opgroeien en noem maar op. Om moedeloos van te worden. Maar gelukkig zie je plots fijne dingen, 

twee mensen die elkaar een pleziertje doen, mensen die elkaar beminnen, scholieren die 

demonstreren tijdens Fridays for Future, mensen die in actie komen en ‘gewoon gaan’ voor 

klimaatgerechtigheid, organisaties die zich inzetten voor wereldwijde solidariteit, websites die 

pleiten voor ‘bloeien’ in plaats van ‘groeien’. En je krijgt weer zin om verder te doen. 

 

Maar wel in het besef dat je het niet alleen kunt. We zijn overgeleverd aan elkaars genade om de 

vele problemen, kortbij en veraf op deze wereld, aan te pakken en op te lossen. Alleen op die manier 

krijgt Gods genade en de belofte van een duurzame toekomst voor iedereen, het Koninkrijk van God, 

gestalte. Het mag wellicht weinig naam hebben, maar toch …je kunt niet zonder de anderen. 

 

Uit de vereniging 

o Op donderdag 9 september 2021 kwamen de beide coördinatiegroepen van de VPW-

onderdelen Den Bosch en Limburg in Venlo bij elkaar om onder meer te spreken over 

verdergaande samenwerking en mogelijk fusie van de beide onderdelen. Besloten is om het 

voornemen tot fusie van de beide onderdelen (waarmee alle leden van de beide onderdelen, 

die hebben gereageerd, konden instemmen) ter goedkeuring voor te leggen aan het 

groepsbestuur van de VPW. Op dinsdag 19 oktober 2021 overleggen de beide 

coördinatiegroepen opnieuw gezamenlijk om de volgende stappen te bespreken. 

 

o Op woensdag 22 september 2021 heeft het 

groepsbestuur van de VPW bij een lunch in 

theehuis Rhijnauwen in Bunnik afscheid 

genomen van voormalig VPW-

beleidsmedewerker en CNV-bestuurder Jan 

Franken. Jan ontving als herinnering aan zijn 

VPW-tijd onder meer een bord met termen 

waarmee de diverse bestuursleden hem 

karakteriseerden. Op de foto links Jan 

Franken met voor hem het herinneringsbord en rechts oud-VPW-voorzitster Ina van de Bunt. 

 

o De volgende (digitale) bijeenkomst van het bestuur van de beroepsgroep VPW is gepland op 

maandag 8 november 2021. Wanneer je dingen ter bespreking hebt of suggesties om 

aandacht aan te besteden, dan kun je die doorgeven aan de vertegenwoordiger in het 

bestuur Guus Prevoo of rechtstreeks aan de bestuurssecretaris Jos Deckers.  

  

mailto:guus.prevoo@home.nl
mailto:rkpastoraalwerk@cnv.nl
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’t Groenewold Venlo 
 

 

 

 

 

  

LEZING OVER VROUWEN IN DE KUNST 

Vraag mensen een aantal kunstenaars te noemen en er komen vele interessante  

grootheden voorbij. Maar het overgrote deel van deze kunstenaars zijn (niet verrassend!)  

mannen. Veel moeilijker is het om meerdere vrouwelijke kunstenaars te noemen  

uit de kunstgeschiedenis.  

  

‘Moet je als vrouw naakt zijn om in een museum te komen?’  

  

Kunstcollectief de Guerrilla Girls constateerde dat het publiek in Europese musea vooral vrouwelijke 

‘muzes’ te zien krijgt, dat wil zeggen vrouwen geportretteerd door mannen. Dit terwijl nog geen 20 

procent van de collecties bestaat uit werk van vrouwelijke makers. Kunsthistorica drs. Karin Haanappel 

schreef met een knipoog over Herstory naast het gebruikelijke History. 

  

De canon van de kunstgeschiedenis werd geschreven in een tijd dat vrouwen een ondergeschikte positie 

hadden en deze tijdsgeest is bepalend geweest voor onze blik op de kunstgeschiedenis. Maar er waren 

vele vrouwelijke kunstenaars die niet onder deden voor hun mannelijke collega’s.  

  

In deze lezing horen we over een aantal van deze vrouwelijke pioniers binnen de kunstgeschiedenis. 

Vrouwen die zich bezighielden met beeldhouwkunst, schilderkunst en muziek, ten tijde van de  

Middeleeuwen, Renaissance, Barok en in de 19e eeuw. En ten slotte kijken we ook naar enkele 

hedendaagse vrouwelijke kunstenaars. Een verrassende, humorvolle en leerzame lezing, door 

kunsthistorica Ingrid Gaasterland.  

 

Najaar 2021 

Begeleiding: Ingrid Gaasterland 

Datum:  13 oktober 2021  

Tijd:  19.30-21.30 uur 

Locatie:  Joriskerk 

Kosten:  € 10,— p.p. 

Aanmelden: via ‘t Groenewold 

mailto:info@stichtinggroenewold.nl
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Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem 

Gerarduslezing door Mgr. Gerard de Korte: Een 

katholieke visie op het goede leven 

Sinds enige jaren organiseert Klooster Wittem in 

oktober, de maand van de heilige Gerardus Majella, een Gerarduslezing, een 

lezing door een bekende Gerardus. Dit jaar heeft het klooster de eer om de 

bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte, als spreker te ontvangen. Het 

thema van de lezing heeft steeds te maken met waarden die ook voor de 

heilige Gerardus Majella belangrijk waren, zoals barmhartigheid en 

naastenliefde. 

Bisschop de Korte kiest als insteek het katholieke sociaal denken. Hij schetst 

een katholieke visie op ‘het goede leven’, geïnspireerd door dat katholieke 

sociaal denken. 

DAG VAN DE DIALOOG IN VENLO 

Ook dit seizoen wordt i.s.m. het Blariacumcollege een dialoogprogramma georganiseerd. De dialoog schept 

een ruimte om met een groep rondom een thema van gedachten te wisselen zonder dat dit tot een sluitende 

overtuiging hoeft te leiden. De dialoog richt zich op het leren respecteren van uiteenlopende meningen en 

vraagt vooral naar de achtergrond van ideeën en gedachten. Samen met een groep leerlingen van het college, 

gaan gasten samen in gesprek.  

Dit najaar staat het thema ‘de moeite waard’ centraal en zal voor zover nu bekend, de bijeenkomst met een 

maaltijd worden afgesloten.  

Najaar 2021 

Datum  4 november 2021 

Aanvang: 15.00-17.00 (met maaltijd tot 19.00 uur)  

Kosten:  Geen (maaltijd voor eigen rekening € 7,50) 

Aanmelden: Via secretariaat ‘t Groenewold  

Locatie:  Blariacumcollege Blerick  

NACHT DER ZIELEN 2 NOVEMBER 2021 

In een aandachtmoment staan we op eigentijdse wijze stil bij het verlies rondom dierbaren en andere 

situaties van afscheid nemen.  

Najaar 2021: We kijken naar een toepasselijke film 

Datum:  donderdag 28 okt. 2021  

Aanvang: 19.00 uur 

Kosten:  Vrijwillige bijdrage 

Aanmelden: Via secretariaat ’t Groenewold 

Locatie:  Jongerenkerk te Venlo 

Najaar 2021: Wandeling Vastenavondkamp rond de ontwortelde boom  

Datum:  Dinsdag 2 nov. 2021 

Aanvang: 18.30 uur / informatie volgt t.z.t. 

mailto:info@stichtinggroenewold.nl
mailto:info@stichtinggroenewold.nl
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Allereerst bespreekt hij de Bijbelse wortels van dit denken en daarbij ook de centrale noties van het 

katholiek denken over een rechtvaardige samenleving. Vervolgens geeft de bisschop een analyse van 

de huidige Nederlandse samenleving. Welke uitdagingen zijn er? Hoe kan het katholieke denken een 

bijdrage leveren aan een goede manier van samen-leven? Ten slotte schetst de bisschop wat een 

‘spiritualiteit van de goede samenleving’ zou kunnen zijn. 

De Gerarduslezing vindt plaats op vrijdagavond 8 oktober 2021, van 19.30 tot ca. 21.00 uur. 

Aanmelden graag via deze website, of telefonisch bij de receptie van het klooster, tel. 043 4501741. 

Entreeprijs: 10 euro. 

Maand van de Pelgrim 2021  

 

Oktober is door Pelgrimsoord Klooster Wittem uitgeroepen tot de ‘maand van de pelgrim’. Dit 

gebeurt in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim en de Stichting Pelgrimswegen en 

Voetpaden. Ook andere organisaties en verenigingen in Limburg organiseren in oktober 

pelgrimswandelingen en -activiteiten. 

 
De Wittemse pelgrimsactiviteiten in oktober: 

o Zondag 10 oktober 2021: estafettewandeling Wittem-Maastricht door verschillende 

schutterijen. Tijdens de Corona-pandemie in 2020 werd iedere avond in 

de Cellebroederskapel in Maastricht een oude lantaarn ontstoken. Daarmee werd gewandeld 

naar de Onze-Lieve-Vrouw-basiliek, waar een kaars aan de lantaarn werd aangestoken, iedere 

dag met één bepaalde smeek- of dankbede. Tientallen mensen liepen zo alleen of in zeer klein 

gezelschap door Maastricht. Op 10 oktober – feestdag van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee - 

wordt deze lantaarn door het heuvelland gedragen. Van dorp naar dorp, steeds door de 

plaatselijke schutterij. Vertrek is rond 12.00 uur, na de eucharistieviering van 11.00 uur in 

Wittem. De estafette wordt georganiseerd door de Cellebroederskapel in samenwerking met de 

Stadsschutterij van Maastricht. Zie ook: www.coronainmaastricht.nl.  

o Zaterdag 9 oktober 2021: opening van het Gerardusoctaaf, de week waarin de feestdag valt van 

de ‘heilige van Wittem’ St.-Gerardus Majella (16 oktober). Op zaterdagavond wordt de 

Kringviering. van 19.00 uur afgesloten met een lichtjesprocessie door de tuin, naar het beeld van 

St.-Gerardus. 

o Dinsdag 12 oktober 2021 (Wittem): zit-pelgrimini. In het Gerardusoctaaf is er een 

bijzondere pelgrimini (eendaagse pelgrimage): ‘Zittend Pelgrimeren’. Ze is voor mensen die 

graag willen pelgrimeren, maar dit fysiek niet (meer) kunnen. Alle facetten van een pelgrimage 

komen voorbij, terwijl iedereen blijft zitten. Het programma wordt onderbroken voor een 

pelgrimsmaaltijd in Brasserie De Kloostertuin. De pelgrimini wordt georganiseerd door het Huis 

voor de Pelgrim in samenwerking met Klooster Wittem. De kosten voor deelname bedragen 

€42,50. Meer informatie en aanmelding bij het Huis voor de Pelgrim (043 – 3215715).  

  

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
http://www.coronainmaastricht.nl/
https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/pelgriminis/bedevaartplekken#Gerardus
https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/pelgriminis/aanmelden


VPW Limburg  Nieuwsbrief 2021 nr. 5 Pagina 6 van 16 

o Zaterdag 16 oktober 2021 – feestdag van de heilige Gerardus Majella 

 Feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur met als 

voorganger vicaris Mgr. René Maessen (als vervanger van de 

ernstig zieke bisschop Mgr. Harrie Smeets). 

 Gerarduswandeling Welten (Heerlen) – Wittem: In de St.-

Martinuskerk in Heerlen-Welten starten we om 8.00 uur de 

jaarlijkse Gerardustocht met een pelgrimsgebed. Via 

landwegen en voetpaadjes gaat de 13 km lange wandeling 

door het heuvellandschap via Ubachsberg, Eyserheide 

en Cartils naar Klooster Wittem. Aankomst in Wittem tegen 

11.30 uur, waar u kunt aansluiten bij de eucharistieviering van 

12.15 uur (waar ook niet-wandelaars welkom zijn). U kunt 

terug met de lijnbus (lijn 47 - bij Parkstad Stadion overstappen op lijn 1 of 44). Deelname is 

gratis en aanmelden niet nodig. Meer informatie via www.kloosterwittem.nl.   

 ’s Middags, 15.00 uur: Gerardus-gebedsdienst voor en met de ‘woesj-trampeleers’ 

(wandelaars vanuit Oirsbeek). 

o Zaterdag 30 oktober 2021: Dag van de Pelgrim. Een ontmoetingsdag voor pelgrims, gelovig of 

niet-gelovig. ’s Morgens is er een wandeling van 8 à 10 km, afgesloten met een pelgrimslunch. ’s 

Middags is er een minisymposium over vele vormen van pelgrimeren te voet en per fiets, onder 

leiding van tv-presentatrice Hella van Wijst, met onder andere een forumgesprek. Verder is er 

een pelgrimsmarkt waar organisaties en verenigingen zichzelf kunnen presenteren en 

pelgrimsverhalen kunnen delen.  Organisatie Klooster Wittem. 

o Zondag 31 oktober 2021: 

 Een wandeling op Hervormingsdag: Op de Protestantse 

‘Hervormingsdag’ (de dag dat Luther zijn 95 stellingen tegen 

de Roomse Kerk in Wittenberg aan de kerkdeur hing) is er 

een wandeling van Gulpen via Wittem naar Mechelen, langs 

plekken met een verhaal over de protestantse aanwezigheid 

in het katholieke Zuid-Limburg. Start: 14.00 uur bij de 

Toeristenkerk in Gulpen. Afsluiting van de wandeling is rond 

16.00 uur in Mechelen. Terug kunt u met de lijnbus (lijn 57, 

gaat ieder uur). 

 Klooster tot kloosterwandeling, op pad van Wittem naar 

Hoogcruts: wandeling van klooster Wittem naar de prachtig 

geconserveerde kloosterruïne Hoogcruts bij Noorbeek. De 

route is niet al te lang (10 km) en staat garant voor een prachtige wandelervaring. Na 

aankomst in Hoogcruts is er een rondleiding door de geconserveerde kloosterruïne inclusief 

een bezoekje aan de middeleeuwse kelders met tongewelven. Onderweg zijn er momenten 

van verstilling in de vorm van een gedicht en een stukje stiltewandeling. De organisatie en 

begeleiding van deze wandeling is in handen van Len Dumont, wandelgids bij Pelgrim in 

Limburg.  

  

Doorlopend: Pelgrimsfilms van Leo Baeten 
Leo Baeten is filmmaker en pelgrim. In ‘de Grot’, een rustig hoekje in Scala, de nieuwe 
ontmoetingsruimte van Pelgrimsoord Wittem, zijn enkele korte films van hem te bekijken 
gedurende de openingstijden van het pelgrimsoord, dagelijks van 9.00 tot 17:00. 

 
Het programma van de Pelgrimsmaand kan nog aangevuld worden. Kijk hier voor de laatste informatie.  

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.maandvandepelgrim.nl/


VPW Limburg  Nieuwsbrief 2021 nr. 5 Pagina 7 van 16 

 

Koorconcert Mannenensemble ‘Cantare’ (onder leiding van André van Vliet) 

 

Al vele jaren komt de bevlogen musicus André van Vliet met een van zijn 

koren naar Klooster Wittem. Dit keer komt hij met het mannenensemble 

‘Cantare’. Zij zouden eigenlijk al in juli komen, maar het concert moest toen 

op het laatst worden afgeblazen vanwege de wateroverlast in Zuid-

Limburg.  

Het ensemble ‘Cantare’ is een koor van ca. 14 enthousiaste en ervaren 

zangers uit het midden van het land. Het zal een gevarieerd programma 

aanbieden van religieuze koorwerken. De koorzang wordt afgewisseld met 

orgelspel door dirigent André. 

Datum, tijd en plaats: woensdag 13 oktober 2021, 20:00 – 21:30 uur, Kloosterkerk Wittem 

(Wittemer Allee 34). Entree: vrije gave. Opgave vooraf is niet nodig 

 

Draden van verbondenheid - thema Nacht der Zielen 

 

Na een jaar onderbreking vindt op 2 november 2021 weer de Nacht der 

Zielen plaats in Kloosterbibliotheek Wittem. Een programma waarin 

herdenken en herinneren van dierbare overledenen centraal staat. Poëzie, 

verhalen, beelden, muziek, dans en stilte geven stem aan het onzegbare. 

Thema is dit keer ‘Draden van verbondenheid’. Velen van ons hebben ook 

dit jaar weer afscheid moeten nemen van mensen uit onze naaste of wijdere 

kring. Draden werden doorgesneden 

en juist in de coronatijd was het moeilijk om letterlijk verbinding te vinden 

met elkaar. Om draden te spinnen naar hen die we missen, maar ook naar elkaar, willen we onze 

dierbaren gedenken door hun namen te noemen. 

 

Namen doorgeven 

Naast de herdenking in de Kloosterbibliotheek wordt er vanaf 29 oktober in de kloosterkerk en op 

www.kloosterwittem.nl een beeldverhaal vertoond met hetzelfde thema. Ook hierin passeren de 

namen van overleden dierbaren de revue. Van 1 tot 25 oktober kunt u namen voor dit beeldverhaal 

doorgeven via info@kloosterwittem.nl of via de receptie van het klooster: 043 450 1741. Voor de 

live herdenking geeft u de namen bij binnenkomst door. 

 

Reserveren vanaf 1 oktober 2021 

In verband met corona is het aantal plaatsen beperkt. Reserveren is verplicht. Dat kan vanaf 1 

oktober 2021 via www.kloosterwittem.nl of bij de receptie van het klooster. Toegangsprijs is € 4,00. 

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een drankje. 

 

Praktisch 

Nacht der Zielen: Draden van verbondenheid 

Dinsdag 2 november 2021 van 19.45 uur tot 21.00 uur in de kloosterbibliotheek Klooster Wittem, 

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem. Toegangsprijs € 4. Aanmelden via dit formulier. 

 

Kijk voor verdere activiteiten zoals rondleidingen, meditaties, gespreksgroepen in Wittem op de 

Agenda-webpagina van Klooster Wittem. 

 

http://www.kloosterwittem.nl/
mailto:info@kloosterwittem.nl
http://www.kloosterwittem.nl/
https://kloosterwittem.nl/-progaanmeldenonline-&id=237
https://kloosterwittem.nl/Agenda
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Startconferentie Stichting Tijdig 

 
Op vrijdagmiddag 1 oktober 2021 organiseert stichting 

Tijdig haar Startconferentie in het Franciscus Huis aan 

de Biest 43a te Weert. In navolging van de Dienst Kerk 

en Samenleving stimuleert en faciliteert stichting 

Tijdig sociaal maatschappelijke initiatieven tot in de 

kleinste haarvaten van de mooie provincie Limburg. 

Tijdens de startconferentie kunnen de aanwezigen 

kennismaken met stichting Tijdig en het bestuur. Daarnaast zullen Petra Ritzen en René Haustermans 

zich presenteren als verkenners en kwartiermakers. Zij gaan in de komende maanden in gesprek met 

de vele sociale initiatieven en de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. 

Ellen Hogema, docent praktische theologie Fontys Hogeschool en werkzaam bij stichting De Kim, 

helpt deze middag de uitgangspunten te vinden voor het maatschappelijk activeringswerk dat Tijdig 

voor ogen staat. Hub Vossen en Herman Kaiser zullen daarna in een panelgesprek met haar hierover 

in gesprek gaan. 

Helaas is de aanmeldingstermijn voor deze startconferentie al verstreken. Informatie over Stichting 

Tijdig kan men vinden op deze website. 

 

De Drie Ringen Parkstad 
Begin oktober gaan de activiteiten van het 

nieuwe seizoen van start. Op het programma 

voor oktober en november staan de navolgende 

bijeenkomsten. Verdere informatie over tijden, 

locaties, inleiders, deelnemersbijdragen en 

aanmelding kun je vinden door op de 

betreffende link te klikken.  

o Woensdag 6 oktober 2021: LAAT HET MAAR 

WAAIEN - EXCURSIE NAAR WINDTURBINE NEER. 

o Dinsdag 12 oktober 2021: HOE OM TE GAAN MET LEED - Huub Schumacher.  

o Donderdag 21 oktober 2021: SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN: BROOKLYN. 

o Vrijdag 29 oktober 2021: WANDELING: SINT PIETERSBERG & JEKERVALLEI.  

o Dinsdag 9 november 2021: INFORMATIEMIDDAG OVER EFRECHT - mr. Van Kan, notaris.  

o Donderdag 18 november 2021: SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN: LES INNOCENTES. 

o Woensdag 24 november 2021: VERANDERENDE TIJDEN - filosofische blik op een pandemie. 

o Vrijdag 26 november 2021: WANDELING: DE SCHINVELDSE BOSSEN IN DE LATE HERFST. 

o Woensdag 8 december 2021: HET NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT. 

Kijk voor eventuele updates en het verdere programma voor december 2021 en het jaar 2022 op 

deze pagina. 

 

We gaan ervoor: Pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid 

Op zaterdag 6 november 2021 houden het Missionair Overleg 

Parkstad en IVN Heerlen onder het motto We gaan ervoor! een 

pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid. De tocht staat mede in 

het teken van de VN-klimaatconferentie COP26 die begin 

mailto:petra@stichtingtijdig.nl
mailto:rene@stichtingtijdig.nl
https://stichtingtijdig.nl/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/211006MA-LAAT-HET-MAAR-WAAIEN/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/211006MA-LAAT-HET-MAAR-WAAIEN/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/211012-OMGAAN-MET-LEED-HUUB-SCHUMACHER/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/211021MA-BROOKLYN/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/211029SP-SINT-PIETERSBERG-EN-JEKERVALLEI/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/211109MA-ERFRECHT/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/211118MA-LES-INNOCENTES/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/211124TF-PANDEMIE/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/211126SP-WANDELING-SCHINVELDSE-BOSSEN/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/211208KH-NATUURHISTORISCHMUSEUMMAASTRICHT/
http://www.dedrieringen.org/PROGRAMMA-AANMELDEN/
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november in Glasgow gehouden wordt. De tocht start om 10.30 uur bij het IVN-lokaal aan de 

Gallusstraat 1 te 6417 VD Heerlen en voert de deelneemsters en deelnemers naar de bosrijke 

omgeving van Benzenrade en de Euren. De pelgrims worden begeleid door René Petit van IVN 

Heerlen en Guus Prevoo van het Missionair Overleg. Rond 

12.30 uur is de terugkomst bij het IVN-lokaal gepland, 

waarna er nog even nagepraat kan worden. Stevige 

wandelschoenen voor deze rond 5 km lange tocht zijn aan 

te bevelen. Graag aanmelden via het e-mailadres 

ajhouben@hetnet.nl. Een poster om mensen op de pelgrimstocht te attenderen is medio oktober 

2021 te downloaden via de website van het Missionair Overleg. 

MISSIO Wereldmissiemaand 2021 

 Onder de titel ‘We moeten immers wel 

spreken over wat we gezien en gehoord 

hebben’ (Handelingen 4,20) voert Missio 

dit jaar de campagne voor de 

Wereldmissiemaand. Missio laat ons kennismaken met het relatief onbekende Guinee. Missio steunt 

het pastorale werk van de kerk in Guinee, in het bijzonder het werk van de zusters Servantes de 

Marie Vierge et Mère (Dienaressen van Maria Maagd en Moeder) in het bisdom N’Zérékoré. Er wordt 

geld gevraagd voor drie projecten: 

1. Uitbreiding basisschool in Macenta  

2. Nieuwe bedden voor de kinderen in Huize St. Rita 

3. Weeshuis St. Kisito in Gouécké 

Op de website van Missio over de Wereldmissiemaand is 

meer informatie over Guinee in het algemeen als ook over 

de projecten te lezen. 

Er zijn heel wat fysieke materialen beschikbaar voor 

parochies en pastores om de Wereldmissiemaand invulling te geven. Naast de poster en spaarzakjes 

voor kinderen kan men de Kinderkrant, een informatiefolder over Guinee, preek- en 

liturgiesuggesties (ook voor kindervieringen) en een bladwijzer met gebed bestellen via de Bestellijst 

of telefonisch 070-3047444. Op die webpagina kan men alle materialen ook als PDF downloaden. 

Daarnaast kunnen nog een parochieblad-artikel, een PowerPointpresentatie met tekst, een 

kleurplaat voor kinderen en de Boodschap van paus Franciscus voor Missiezondag gedownload 

worden. 

Symposium over Laudato Si' en missie (NIM) 

Op 8 oktober 2021 vindt het jaarlijkse symposium plaats van het Nijmeegse Instituut voor 

Missiewetenschappen (NIM). De bijeenkomst is inmiddels omgezet in een digitaal samenzijn en wel 

van 13.30 tot 17.30 uur. Het symposium staat dit jaar in het teken van Laudato Si’ en missie. Tijdens 

het symposium wordt een boek over dit onderwerp gepresenteerd waaraan het NIM een bijdrage 

leverde: prof. Wojciech Kluj, prof. Klaus Vellguth, prof. Frans Wijsen eds., Laudato si‘ and Mission. 

European Mission Studies No. 3 (Warshaw: UKSW, 2021). Ook worden tijdens het symposium twee 

andere publicaties over religie en ecologie gepresenteerd waaraan het NIM meewerkte, namelijk: dr. 

Zainal Bagir, prof. Michael S. Northcott, prof. Frans Wijsen eds., Varieties of Religion and Ecology. 

Dispatches from Indonesia. Münster: LIT Verlag, 2021; en een speciaal nummer van Handelingen, 

Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschappen, over Religie en Water. Het NIM 

mailto:ajhouben@hetnet.nl
http://www.missionairoverleg-parkstad.nl/
https://www.missio.nl/
http://www.missio.nl/wereldmissiemaand-2021-guinee/#projecten-2021
https://www.missio.nl/wereldmissiemaand-2021-guinee/
http://www.missio.nl/bestellijst/
http://www.missio.nl/wp-content/uploads/2021/07/artikel_missio_wereldmissiemaand.pdf
https://www.missio.nl/wp-content/uploads/2021/07/Presentatie-WELKOM-IN-GUINEE.pdf
https://www.missio.nl/wp-content/uploads/2021/07/kleurplaat.pdf
https://www.missio.nl/wp-content/uploads/2021/09/Boodschap-van-paus-Franciscus-voor-Missiezondag-2021.pdf
http://www.ru.nl/nim/
http://www.ru.nl/nim/
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Symposium 2021 komt tot stand in samenwerking met de International Association of Catholic 

Missiologists. Aanmelden voor deelname via de e-mail van het NIM: nim@nim.ru.nl.  

Klimaatpelgrimstocht in kader van COP26 

Van 1 tot 12 november 2021 vindt de 26ste Conference of Parties (COP) van de United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) plaats in Glasgow. Tijdens deze klimaattop 

proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs (2015) verder uit te 

werken. Een belangrijke conferentie omdat steeds meer duidelijk wordt dat er geen tijd meer te 

verliezen is om de klimaatveranderingen tegen te gaan. 

Voorafgaande aan COP26 trekt van 1 tot 11 oktober 2021 de internationale klimaatpelgrimstocht 

door Nederland: Gewoon gaan! De tocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims zijn 

vanuit daar op weg naar Glasgow en komen 30 september 2021 aan in het Nederlandse Borne. Met 

deze pelgrimstocht willen de kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. De 

pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie, in 

samenwerking met plaatselijke kerkgemeenschappen. 

De route door Nederland is als volgt: 

1 oktober:  Borne-Goor 

2 oktober:  Goor-Colmschate 

3 oktober:  Colmschate-Apeldoorn 

4 oktober:  Apeldoorn-Voorthuizen 

5 oktober:  Voorthuizen-Amersfoort 

6 oktober:  Actiedag in Amersfoort 

7 oktober:  Amersfoort-Zeist 

8 oktober:  Zeist-Maarssen 

9 oktober:  Maarssen-Amsterdam Zuidoost 

10 oktober:  Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp 

11 oktober:  Hoofddorp-IJmuiden. 

 

Kerkelijke en andere groepen en ook individuele personen kunnen zich aansluiten bij de 

pelgrimstocht en een (deel van) route meelopen. Hiervoor moet je je opgeven. Dit kan via deze 

website. Het aantal deelneemsters en deelnemers dat zich per dag kan aansluiten is beperkt, maar er 

is wel een landelijke etappe op zondag 10 oktober 2021 van Amsterdam-Zuid-Oost naar Hoofddorp, 

waaraan iedereen, die dat wenst, kan deelnemen. Bij deze landelijke Klimaatloop kan men ook 

starten vanuit Ouderkerk aan de Amstel. 

 

Ook kun je een petitie, mede ondersteund door Cordaid en Milieudefensie, ondertekenen. De 

pelgrims nemen deze petitie mee naar Glasgow om die daar aan te bieden aan de afgevaardigden 

aan de conferentie. Ook de wereldwijde Laudato Si’-movement (voorheen Global Catholic Climat 

Movement) is een petitie gestart, gericht op zowel de deelneemsters/deelnemers aan de VN 

Biodiversiteits-conferentie (COP15, 11-15 oktober 2021 in Kunming, China) als ook aan de COP26 

over klimaatverandering in Glasgow. Deze petitie (in meerdere talen) kun je hier vinden (inclusief 

allerlei suggesties en een presentatie om bekendheid te geven aan deze petitie). 

 

Geïnspireerd door het boek ‘Het Groene Normaal’ van Alfred Slomp hebben Vastenactie en 

Groenekerken een Klimaatbrief opgesteld ‘als een stem van hoop en geloof, die zich sterk maakt 

voor een wereld waar liefde en gerechtigheid zal zegevieren’. De klimaatbrief vraagt mensen om 

mailto:nim@nim.ru.nl
https://ukcop26.org/
http://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/
https://laudatosimovement.org/
https://www.unep.org/events/conference/un-biodiversity-conference-cop-15
https://thecatholicpetition.org/
http://www.hetgroenenormaal.nl/
http://www.groenekerken.nl/wp-content/uploads/2021/09/Klimaatbrief_20210831-1.pdf
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‘vanuit de hoop op een harmonieus samenleven tussen God, mens, dier, natuur en milieu’ samen in 

beweging te komen voor het herstel van Gods schepping en om de eerder vermelde petitie te 

ondertekenen. Het zou mooi zijn als deze Klimaatbrief tijdens de weekenddiensten van 2/3 oktober 

of 9/10 oktober 2021 tijdens de kerkdiensten wordt voorgelezen en/of dat er kopieën ervan 

beschikbaar zijn. 

 

Paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en de oosters-orthodoxe patriarch 
Bartholomeus hebben 7 september 2021 een oproep aan wereldleiders gedaan om het klimaat te 
redden. Voor het eerst in de geschiedenis trekken zij samen naar buiten met een gezamenlijke 
boodschap. Zij richten zich daarbij op de wereldleiders die van 1-12 november 2021 deelnemen 
aan de Klimaattop in Glasgow. In hun verklaring schrijven zij dat verlies van biodiversiteit, 
aantasting van het milieu en klimaatverandering onvermijdelijke gevolgen van ons handelen zijn 
“aangezien we meer van de bronnen van de aarde hebben gebruikt dan die kan verdragen.” Ze 
roepen op tot een ommekeer, “waarbij we niet alleen denken aan onmiddellijk belang en winst, 
maar ook aan toekomstige belangen”, aldus de verklaring. Gezamenlijk beloven ze “te bidden voor 
onze leiders die in Glasgow zullen samenkomen om te beslissen over de toekomst van onze 
planeet en haar mensen.” (Bron: website Laudato Si’) 

 

Adventsactie 2021 
 

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken vraagt de 

Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. 

Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en 

dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is 

nooit vanzelfsprekend. Daarom vertelt Adventsactie verhalen van mensen 

die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken. 

Er zijn gelukkig hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en 

jonge kinderen. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt 

ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde 

ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare 

groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie 

steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom 

de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.  

o Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe 

o Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook 

o Extra zorg voor kinderen in El Salvador 

o Verbeteren van de geboortezorg in Somalië 

Via de webshop van Adventsactie/Vastenactie zijn de campagnematerialen, waaronder ook 

Bouwstenen voor vieringen 2021 en lesmateriaal voor basisscholen, te bestellen. 

 

 
 

  

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07/0543/01167.html
https://laudato-si.nl/
https://www.vastenactie.nl/projecten/opvanghuis-voor-zwangere-vrouwen-in-zimbabwe
https://www.vastenactie.nl/projecten/zorg-tijdens-de-zwangerschap-in-de-gazastrook
https://www.vastenactie.nl/projecten/extra-zorg-voor-kinderen-in-el-salvador
https://www.vastenactie.nl/projecten/verbeteren-van-de-geboortezorg-in-somalie
https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen
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Willibrordzondag en voorbereidend webinar 

Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op 

generatie wordt doorgegeven.  

Willibrord (658-739) en zijn gezellen legden in de 8e eeuw de basis voor 

de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte en 

dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en 

levendmakende kracht van het Evangelie weer naar boven om aan te 

zetten tot verjonging en vernieuwing van de Kerk. Vandaag staan 

kerken in ons land meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie 

op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke 

keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? 

Daarover gaat het Webinar Boodschappers van Vreugde dat de 

Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Konferentie van 

Nederlandse Religieuzen (KNR) aan de vooravond van het Hoogfeest 

van de Heilige Willibrord en de viering van Willibrordzondag op vrijdag 15 oktober 2021 van 14.00-

16.30 uur organiseren. Inleidingen worden verzorgd door Dr. René de Reuver (scriba van de 

Protestantse Kerk in Nederland), Dr. Annemarie Hinten-Nooijen (adviseur identiteit CvB Radboud 

Universiteit), Stefan Magnus O.P. en diaken Rob van Uden (teamleider parochie H. Geest in Rijen, 

theoloog en dichter). Dagvoorzitster is zr. Monica Raassen, vicevoorzitter van de KNR.  

Aanmelden dit webinar kan via het e-mailadres van de Stg. Oecumene. Voor bestrijding van 

gemaakte kosten wordt een deelnemersbijdrage van € 5,-- op rekeningnummer NL97 INGB 0000 

8019 19 ten name van de Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Webinar Boodschappers van 

Vreugde op prijs gesteld. 

Willibrordzondag zelf is op zondag 7 november 2021. Op deze website is meer informatie te vinden, 

onder meer een preekschets en een voorbede voor deze dag. 

 

Vastenaktie 2022: Je land is je leven 

Vastenactie organiseert in november 2021 weer regionale startdagen 

waar MOV-vrijwilligsters en pastores alle informatie ontvangen over 

de Vastenactiecampagne 2022, die als thema heeft: Je land is je leven. 

Het landrechtenthema wordt op de startdag van verschillende kanten 

belicht. De aanwezigen gaan met elkaar in gesprek over hoe 

campagne-ideeën uit de coronatijd verder gebruikt kunnen worden. 

Ook kan men alle beschikbare campagnematerialen bekijken. In 

verband met de coronamaatregelen vinden de startdagen plaats in ruime zalen.  

De startdag voor het Bisdom Roermond wordt gehouden op zaterdag 20 november 2021 in ’t 

Paradies aan de Munsterstraat 61 te 6041 GA Roermond. Aanmelden bij het Missiebureau bisdom 

Roermond: info@missiebureau.nl. Na 

inschrijving ontvangt men een bevestiging. 

Mochten er door nieuwe coronamaatregelen 

wijzigingen in het programma zijn dan 

ontvangt u hierover bericht. Of kijk op de website voor de laatste stand van zaken. 

 

  

mailto:secretariaat@oecumene.nl
http://www.oecumene.nl/kalender/willibrordzondag/1717-willibrordzondag-2021-boodschappers-van-vreugde
mailto:info@missiebureau.nl
https://www.vastenactie.nl/
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Theatervoorstelling “ZIE DE MENS”, Van Zelfredzaamheid naar 

Samenredzaamheid. 

Op ZATERDAG 16 OKTOBER 2021, de Werelddag van verzet tegen extreme armoede, organiseert ATD 

Vierde Wereld Zuid Limburg in samenwerking met de Andreasparochie Heerlerbaan en de Joseph 

Wresinski-Cultuurstichting, de theatervoorstelling “ZIE DE MENS”, Van Zelfredzaamheid naar 

Samenredzaamheid. De voorstelling wordt gehouden in Sportpaleis Hendriks, Heerlerweg 154, 

Heerlen/Hoensbroek en begint om 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.15 uur. De entree is gratis. 

De voorstelling is een collage van poëtische scenes en 

monologen omlijst door een variëteit aan muzikale sferen. 

‘Zie de mens’ is gemaakt door mensen die leven in 

situaties die kwetsbaar maken. De laatste 10 - 15 jaar 

wordt van ons Nederlanders verwacht dat wij meer en 

meer ‘zelfredzaam’ zijn. Zelfredzaam op ‘eigen kracht’ en 

‘met eigen middelen’. Maar wat betekent dat? Wat 

betekent dat voor mensen die kwetsbaar zijn? Wat 

betekent dat voor mensen die weinig middelen hebben? 

Waarom kiezen we eigenlijk niet voor samenredzaamheid? 

Graag aanmelden vóór 13 oktober 2021 via deze website of via de telefoonnummer 06-39681282, 

06-19417814 dan wel email zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl.  

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen 

o Roman Krznaric, De goede voorouder, Lange termijn denken voor een 

korte termijn wereld, Utrecht (Ten Have) 2021. De grote problemen van 

onze tijd gaan allemaal terug op één ding: we denken alleen aan de korte 

termijn. Dat denken koloniseert de toekomst. Je ziet het in het 

bedrijfsleven, de politiek en het persoonlijk leven. Zo ontstaat steeds meer 

ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen en nemen existentiële dreigingen 

toe. We staan aan de rand van de afgrond. Toch is er hoop, volgens Roman 

Krznaric. Om goede voorouders te worden moeten we onder meer onze 

economie en politiek radicaal omvormen – een enorme opgave. Maar onder 

die ambitieuze doelen ligt iets wat we zelf kunnen doen: onze 

kortzichtigheid inruilen voor langetermijndenken.  

 

o Collega Jan de Beer en de zijnen blijven nu al een jaar lang iedereen die geïnteresseerd is 

wekelijks op de hoogte houden van het wel en vooral wee van vluchtelingen op het Griekse 

Lesbos of op weg naar Griekenland. De hete zomertemperaturen waren een ware kwelling in de 

opvangkampen. Door de barre levensomstandigheden en de uitzichtloosheid in de procedures 

verliezen velen de hoop. Vooral kinderen lopen daardoor risico op psychische stoornissen. Het 

aantal vluchtelingen in Griekenland vermindert overigens sterk, en wel door de ongeoorloofde 

‘pushbacks’ die er plaatsvinden. En door Griekse wetgeving, die het redden van verdrinking op 

zee, strafbaar heeft gemaakt. Ook geeft Jan berichten over Nederlanders die zich voor 

vluchtelingen inzetten, vaak door vrijwilligerswerk op Lesbos. En hij verwijst naar 

achtergrondinformatie en onderzoeken. Of klaagt hij de Haagse politieke onwil aan om 

vluchtelingen in Nederland op te vangen. Ieder bericht eindigt met een gebed van de week. Wie 

de wekelijkse berichten wilt ontvangen, kan een email sturen naar beerjg@hotmail.com.  

http://www.eventbrite.nl/e/tickets-zie-de-mens-heerlen-168861498287?aff=ebdsoporgprofile
mailto:zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/dossier-jaar-na-moria
http://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/Publicaties/vig202108.pdf
mailto:beerjg@hotmail.com
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o   De editie van het derde kwartaal 2021 van de Missionaire Agenda is 

inmiddels toegezonden aan parochies en MOV-groepen. In deze Missionaire 

Agenda vindt men, naast informatie over de komende missionaire acties, een 

artikel over MOV-acties ten tijde van corona en liturgische suggesties voor de 

Scheppingsperiode die op 4 oktober, met het feest van Sint Franciscus, eindigt. 

Wie geen exemplaar mocht ontvangen hebben, kan hier de digitale editie 

downloaden. Regelmatig verschijnt er ook een digitale Nieuwsbrief Missionaire 

Agenda. Wie deze wil ontvangen, kan zich aanmelden daarvoor. In de uitgave 

van 15 september 2021 wordt onder meer verwezen naar het Missionair 

collecterooster voor 2022. 

 

o Donderdag 14 oktober 2021 organiseert de christelijke natuurbeschermingsorganisatie A Rocha 

Nederland in samenwerking met de projectgroep ‘Eenvoudig leven’ een studiemiddag voor 

predikanten/theologen over geloof en duurzaamheid. Wat staat de kerk te doen met het oog op 

de klimaatverandering? Hoe preek je over de schepping? Hoe stel je het thema ‘duurzaamheid’ 

aan de orde in de gemeente? Sprekers zijn prof. dr. Kees van der Kooi, emeritus hoogleraar VU / 

Erasmus Universiteit, en Paul Schenderling Msc, econoom/publicist. De studiemiddag wordt 

gehouden in de Bergkerk, Doctor Abraham Kuyperlaan 2 te Amersfoort en duurt van 13.30 tot 

17.00 uur. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. 

 

o De Bezieling, publiekssite over hedendaags leven en christelijk geloven, vraagt, om de financiële 

basis te verstevigen, bezoekers van de website en donateurs om ‘vriendin of vriend van de 

Bezieling’ te worden. Dat kan tegen een bedrag van €60 (meer mag ook) per jaar. Als 

tegenprestatie publiceert De Bezieling een keer per jaar (in samenwerking met Adveniat) een 

gratis jaarboek. Ook wordt er een ontmoetingsdag en een bezoek aan een tentoonstelling met 

rondleiding aangeboden aan ‘vriendinnen en vrienden’. Aanmelden als vriendin of vriend kan via 

deze link. 

 

o Vanaf 24 september 2021 is het gebedenboek Van Drie Engelen tot 

Driekoningen verkrijgbaar bij Adveniat. Het boek kost € 9,95. Misschien een 

mooi dank-je-wel-cadeau voor vrijwilligsters en vrijwilligers in de parochie. Bij 

bestelling van 100 exemplaren geldt een speciaal aanbod van € 3 per 

exemplaar. 

 

 

 

 

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

september een volgende Nieuwsbrief uitgegeven met aankondiging van bijeenkomsten en 

webinars vanaf oktober 2021. 

 Boekpresentatie: In navolging van Augustinus, Museum Catharijneconvent Utrecht, 

zaterdag 9 oktober 2021, 14.00 uur. Het nieuwe boek van dr. Martijn Schrama o.s.a. 

schildert een portret van de theologie van de Augustijnenschool. Zie hier voor meer 

informatie. 

 Alles gezamenlijk? Geld en bezit in het vroege christendom. Zoomsessie met Engels als 

voertaal op vrijdag 15 oktober 2021, 15.00 uur. Waar leefden Jezus en zijn leerlingen van? 

http://www.knr.nl/wp-content/uploads/2021/09/MisAgenda_2021_nr3_LR-DEF.pdf
https://knr.us3.list-manage.com/subscribe?u=f49f13718c77b6f3daa29d2ca&id=2a9beb573a
http://www.knr.nl/pagina-missionaire-agenda/
http://www.knr.nl/pagina-missionaire-agenda/
https://www.arocha.nl/nl/studiemiddag-predikanten-2021/
http://www.debezieling.nl/
https://www.debezieling.nl/vrienden-de-bezieling-aanmeldformulier/
https://adveniat.nl/product/van-drie-engelen-tot-driekoningen/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce
https://webapp.fkt.uvt.nl/dibsa/newsletter/design1/202109/f4959ae2-7bb2-41e9-85f9-e74e7422e7f0
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/navolging-van-augustinus
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Hoe financierden de apostel Paulus en zijn metgezellen hun zendingsactiviteiten? Werden 

de predikers van de eerste christelijke generaties betaald? Welke vormen nam de materiële 

solidariteit van de eerste christengemeenschappen aan? Meer informatie via deze link. 

 De lijfelijkheid van de geest. Fenomenologie van verlies, rouw en herstel. Data 21 en 22 

oktober 2021, Campus Tilburg University. Een psychische aandoening heeft invloed op de 

identiteit. ‘Herstel’ betreft dan ook niet alleen de vermindering van ziekteverschijnselen 

maar ook aandacht voor de kwetsuren van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Het gaat 

om zowel een acceptatie van wat is als om een verbinding met wat kan. Belangrijke 

elementen van herstelprocessen zijn verbondenheid met anderen, hoop, identiteit, 

betekenisgeving en grip op het eigen leven. Dat geldt voor herstel in het licht van 

psychische kwetsbaarheid en in wezen voor elke situatie van ontregelende ervaringen. Klik 

voor verdere informatie.  

 De laatste visvangst, studiedag rond de boekpresentatie van de vertaling van het 

commentaar van Augustinus op Johannes 13-21. Zaterdag 23 oktober 2021, Museum 

Catharijneconvent Utrecht, 10.30 uur. 

 Pelgrimeren zonder reizen. Op 4 en 25 november en 16 december 2021, telkens van 14.00-

16.30 uur, Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht. De 

beperkingen tijdens de Covid-pandemie maakten reizen vaak onmogelijk. Wat rest was 

dagdromen. Een alternatief, ook ná coronatijden en in navolging van een oude spirituele 

traditie, is te kiezen voor de contemplatieve reis. Voor verdere informatie, klik hier. 

 Religieus leven met toekomst, drie webinars, telkens van 15.00-16.30 uur op 2 december 

2021 (over het DNA van het religieuze leven en over theologie en spiritualiteit), 16 

december 2021 (komen en blijven, over generaties en interculturaliteit) en 13 januari 2022 

(een toekomst voor plaatsen van stilte, over gebruik en hergebruik van religieus erfgoed). 

Informatie over het programma en de sprekers op de website. 

 

o Stimulansz maakte samen met Wolters Kluwer De Kleine Gids voor de 

Nederlandse sociale zekerheid. Met deze Kleine Gids heb je alle actuele 

bedragen, percentages en wetswijzigingen omtrent de sociale zekerheid per 1 

juli 2021 bij de hand. Van bijstand tot zorgverzekering en van Wmo tot WIA. 

Handig om snel iets op te zoeken. Deze versie is bijgewerkt met actuele 

bedragen, percentages en natuurlijk de laatste wetswijzigingen, waaronder 

relevante corona-regelingen. De Kleine Gids is voor €25,50 te bestellen bij 

Uitgeverij Wolters Kluwer.  

 

o De klimaatcrisis is nu. Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen 

en hongersnoden. Toch doet het Nederlands kabinet al jaren te weinig om mensen in binnen- en 

buitenland te beschermen. Daarom gaan hopelijk velen zaterdag 6 november 2021 de straat op 

in Amsterdam tijdens de Klimaatmars met als doel dat het kabinet nú in actie komt met 

ambitieuze, eerlijke klimaatplannen voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. Alle 

informatie, niet alleen hoe zelf aan de mars deel te nemen, maar ook hoe anderen op te roepen 

om deel te nemen, vind je op de website van de Klimaatmars. 

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/luce-1
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/programma/leergangen/de-lijfelijkheid-van-kwetsbaarheid
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/de-laatste-visvangst
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/pelgrimeren-zonder-reizen
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/luce-0
https://shop.wolterskluwer.nl/De-Kleine-Gids-voor-de-Nederlandse-sociale-zekerheid-sNPSLKGNSZ/
https://klimaatmars2021.nl/
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o Een jaar geleden verscheen het boek Het Groene Normaal van Alfred Slomp. 

Slomp gaat in gesprek met tien groene en inspirerende christenen, die allen 

vanuit hun eigen perspectief en expertise pleidooi voeren om aan te haken bij 

de trend van duurzaam leven. Evenals het gelijknamige manifest wijzen zij op 

het belang van bezinning op en vernieuwing van onze manier van leven, vanuit 

verwondering over de natuur om ons heen. Het boek, met een voorwoord van 

PKN-scriba René de Reuver en bisschop Gerard de Korte, bevat praktische tips 

en Bijbelstudies om zelf of in groepsverband mee aan de slag te gaan. Er zijn 

webinar-video’s beschikbaar voor groepen die het boek willen gebruiken. 

Daarnaast is Alfred Slomp zelf beschikbaar voor een lezing, workshop of kerkdienst.  

 

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 Beroepsgroep VPW. 
De Beroepsgroep 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 (december 2021-januari 2022) dient vóór vrijdag 19 november 
2021 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! Wanneer nodig staan er juristen ter 
beschikking en ook de samenwerking met een kerkjurist is geregeld. 
De beroepsgroep VPW binnen de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief is te bereiken via het 
e-mailadres: rkpastoraalwerk@cnv.nl. Neem af en toe ook een kijkje op onze VPW-webpagina 
voor het laatste nieuws.  

 

http://www.gospel.nl/groene-normaal-alfred-slomp.html
http://www.hetgroenenormaal.nl/webinar/
mailto:alfred@godindesupermarkt.nl
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

