Nummer 12 juni 2017
Redactioneel:
Aan het begin van dit jaar leken donkere wolken zich boven de Europese politiek samen te
trekken. Zou de nieuwe politieke wind die was gaan waaien met de Brexit en de verkiezing
van Trump ook in de rest van Europa het politieke landschap omvormen? Dat is gelukkig niet
gebeurd, en dat schrijf ik met een zucht van verlichting. Toch is ook wel duidelijk dat dingen
echt anders moeten. Want de kloof tussen rijk en arm blijft groeien, tussen mensen die
volop kansen krijgen en mensen die nog maar nauwelijks het hoofd boven water kunnen
houden. In de belangrijkste stedelijke centra komen politieke en economische macht samen,
en is er een goed aanbod aan publieke voorzieningen. Maar het leven daar wordt zo
langzamerhand onbetaalbaar voor mensen met lage inkomens.
Kortom, de oorzaken van onvrede zijn nog volop aanwezig. Ik heb er weinig fiducie in dat
Mark Rutte, Emmanuel Macron en Angela Merkel deze oorzaken zullen weten weg te
nemen. Hun pleidooi voor innovatie, flexibilisering en modernisering zal de kloof niet
dichten. Hoe kan er een omslag komen die wel de oorzaken van onvrede wegneemt? René
Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid, pleitte vorige maand in een column in De
Bezieling voor een herwaardering van het christelijk sociaal denken. Deze traditie heeft eind
19e eeuw al een soort ‘derde weg’ gewezen tussen een opkomend kapitalisme en
communisme. Ook heeft het na de Tweede Wereldoorlog een centrale rol gespeeld bij het
overwinnen van de Frans-Duitse tegenstelling en het bouwen van het nieuwe Europa. Vanuit
vier fundamentele principes van menselijke waardigheid, solidariteit, subsidiariteit (dat
mensen zelf de ruimte krijgen voor eigen initiatief en eigen oplossingen, zonder dat die van
bovenaf worden gedicteerd) en het algemeen welzijn wijst het christelijk sociaal denken een
weg naar een samenleving waarin ook de meest kwetsbaren zich kunnen ontwikkelen en
waarin goede burgerinitiatieven de ruimte krijgen.
Het lijkt mij inderdaad de moeite waard om die christelijk sociale traditie af te stoffen. Ze
heeft eerder haar kracht getoond en kan ook nu een weg wijzen naar een ‘nieuwe politiek’
die zich laat leiden door wat aan de gehele gemeenschap én aan de generaties na ons ten
goede komt. Daarvan is meer te verwachten dan van de simpele schijnoplossingen van
populistische politici of het meer-van-hetzelfde beleid vanuit de gevestigde orde.
Gerard Moorman
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GEWELDLOOSHEID EN RECHTVAARDIGE VREDE

“Vrede kan alleen bestaan
wanneer mensenrechten worden
gerespecteerd,
wanneer mensen worden gevoed,
en wanneer individuen en landen vrij
zijn.” -Dalai Lama

Ontheemde vrouwen en meisjes lopen
verhoogd risico. Ongeveer één op de vijf van
die vrouwen hebben te maken met een vorm
van seksueel geweld. Seksueel geweld leidt
vaak tot schaamte en stigma bij het
slachtoffer en wordt zo een oorlogstactiek,
staat in het rapport. ‘Daders begrijpen dat
dit type misdaad slachtoffers tot
verschoppelingen maakt. Op die manier
verstoren ze gezinsverbanden en andere
relaties die samenlevingen binden’. Kinderen
die geboren worden uit een verkrachting
bijvoorbeeld, kunnen hun hele leven lang te
maken krijgen met marginalisering en
kwetsbaar zijn voor uitbuiting.
Het stigma van seksueel geweld moet
verschuiven van het slachtoffer naar de
dader. Dat is alleen mogelijk als lokale leiders
zich anders opstellen op het gebied van
gender en schaamte. Overlevenden moeten
erkend worden als legitieme slachtoffers van
oorlog en terrorisme en hebben recht op
hulp, herstel en gerechtigheid. Er zijn
gelukkig ook positieve ontwikkelingen.
Steeds meer mensen zien seksueel geweld
als een vrouwenprobleem of een minder
kwaad in een valse hiërarchie van
mensenrechtenschendingen. Het wordt
gezien als een legitieme dreiging voor
veiligheid en duurzame vrede die vraagt om
een antwoord.
Bron: IPS, 18 mei 2017

Paus Franciscus bidt voor een eind aan
wapenhandel
Elke maand vraagt de paus via een korte
video op om te bidden voor een bepaalde
intentie. Deze maand juni is het gebed
gericht op een eind aan wapenhandel. In de
video zegt de paus: “Het is een absurde
contradictie om te spreken van vrede, om
vredesonderhandelingen te voeren en
tegelijk wapenhandel te stimuleren of toe te
staan.” Hij spreekt over oorlogen die worden
gevoerd om wapenhandel te stimuleren en
roept op tot gebed om een eind te maken
aan deze situatie. De video is te zien op:
https://www.thepopevideo.org/
Seksueel geweld hindernis voor duurzame
vrede
Seksueel geweld wordt steeds vaker gebruikt
als terroristische tactiek en moet gezien
worden als een veiligheidskwestie, stellen
medewerkers van de Verenigde Naties.
Tijdens een bijeenkomst van de VNVeiligheidsraad begin mei werd gesproken
over manieren om seksueel geweld in
oorlogssituaties tegen te gaan.
‘Veel vrouwen hebben in hun dagelijks leven
al met geweld te maken, in hun huishouden
en gezin. Gewapende conflicten verergeren
deze omstandigheden alleen maar’, zei
Amina Mohammed, plaatsvervangend
secretaris-generaal. Ze verwees naar een
recent rapport waarin talloze gevallen van
seksueel geweld voor “strategische”
doeleinden werden gedocumenteerd in
negentien landen.
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Al zes ‘Walks of Peace’ dit jaar
Na twee succesvolle ‘Walks of Peace’ in Den
Haag (2015) en Enschede (2016) ondersteunt
PAX in de komende Vredesweek (16 t/m 24
september) lokale groepen die zelf een Walk
of Peace organiseren. Tijdens de wandeling
gaan deelnemers met elkaar in gesprek over
wat vrede voor ieder van hen betekent en
wat men samen kan doen om de wereld een
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beetje mooier maken.
Nu al is bekend dat deze op zes plaatsen in
Nederland wordt georganiseerd:
Vlaardingen, Enschede, Bussum-Naarden,
Naaldwijk, Zoetermeer en Leeuwarden. Zie:
https://www.vredesweek.nl/nieuws/walk-ofpeace-2017-sluit-je-aan-met-een-eigenwandeling

gezamenlijke opdracht om te zorgen voor de
aarde, “ons gemeenschappelijk huis”, zoals
paus Franciscus dat verwoordde in zijn brief
Laudato Si’. Deze brief was niet alleen gericht
tot Katholieken en Christenen, maar tot de
gehele mensheid. Paus Franciscus vraagt
aandacht voor de schade die onze manieren
van leven en onze beslissingen veroorzaken
aan het milieu, aan onszelf en onze
medemensen. Er bestaan bijvoorbeeld
bepaalde filosofische, religieuze en culturele
opvattingen die een bedreiging vormen voor
de relatie van de mens met de natuur. Paus
Franciscus roept op “tot een nieuwe dialoog
over de vraag hoe wij de toekomst van onze
aarde gestalte moeten geven … gezien het
feit dat de uitdaging van het milieu waar wij
voor staan en de menselijke wortels ervan
ons allen aangaan en raken” (n. 14).

Ramadangroet 2017
Elk jaar geeft de Pauselijke Raad voor de
Interreligieuze Dialoog te Rome een
boodschap uit ter gelegenheid van de
islamitische vastenmaand Ramadan. Dat
doet de Raad dit jaar voor de 50-ste keer.
Thema is ‘de zorg van moslims en christenen
voor hun gemeenschappelijk huis’. Kardinaal
Tauran, voorzitter van de Raad, wijst in de
boodschap op de oproep van paus
Franciscus, in zijn encycliek Laudato Si’, tot
dialoog en samenwerking van de
verschillende godsdiensten voor een
leefbare toekomst voor ons allen.
Het Vaticaan onderstreept het belang van
een vruchtbare dialoog die gebaseerd is op
wederzijds respect en vriendschap.
Hieronder staat een gedeelte uit de
boodschap die is verstuurd:

Mogen de religieuze inzichten en zegeningen
die voortkomen uit vasten, bidden en goede
werken u met Gods hulp ondersteunen op de
weg van vrede en goedheid, om zorg te
dragen voor alle leden van de mensenfamilie
en voor het geheel van de schepping.
Met deze gedachten wensen wij u andermaal
vrede, vreugde en welzijn.”

“Beste Moslimbroeders en –zusters,
Wij verzekeren u graag van onze gebeden en
solidariteit tijdens deze tijd van vasten in de
maand Ramadan en bij de viering van ‘Id al–
Fitr, waarmee deze wordt afgesloten. En wij
doen u van harte onze beste wensen
toekomen van vrede, vreugde en
overvloedige geestelijke gaven.
De ervaringen van onze beide religieuze
gemeenschappen bevestigen de waarde om
hartelijke betrekkingen te bevorderen tussen
Christenen en Moslims als buren en vrienden,
door gedachten aan te bieden over actuele
en belangrijke thema’s. Dit jaar heeft het
Vaticaan, in haar boodschap aan de
islamitische gemeenschap, gewezen op de
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Tweedaagse retraite ‘geweldloosheid en
rechtvaardige vrede’
Van 25-27 augustus 2017 organiseert de KNR
een tweedaagse retraite rondom
‘geweldloosheid en rechtvaardige vrede’ in
het voormalige Kapucijnerklooster te
Biezenmortel (tussen Den Bosch en Tilburg).
Iedereen die zich vanuit een religieuze
bewogenheid wil inzetten voor gerechtigheid
en vrede is welkom. Opgave vóór 1 augustus
via e-mail: CMBR@knr.nl . Kosten: € 100,per persoon (inclusief overnachtingen en
maaltijden). Meer informatie:
http://www.knr.nl/organisatie/activiteit.asp
?activiteit_id=3277
3

ZORG VOOR DE SCHEPPING

Als een regering twijfelt aan de
wereldwijde wil en noodzaak voor dit
akkoord, is dat reden voor alle anderen
om zich te verenigen en nog sterker op
koers te blijven’, zei hij. Bijna
honderdvijftig landen hebben het
klimaatakkoord van Parijs geratificeerd.
Deze landen zijn samen goed voor tachtig
procent van de wereldwijde uitstoot. De
bijna algehele veroordeling van het
Amerikaanse besluit wijst erop dat dit
besef van hoog tot laag leeft. En dat biedt
hoop.
Bron: IPS, 2 juni 2017

“Wat je bent is Gods gave aan jou,
wat je wordt is jouw gave aan God.”
- Hans Urs von Balthasar
(1905 – 1988), katholiek theoloog

Terugtrekking VS uit klimaatakkoord is
“aanval op mensenrechten”
De terugtrekking van de Verenigde Staten
uit het klimaatakkoord van Parijs is
volgens Amnesty International in de VS
een aanval op de mensenrechten. Ook de
katholieke bisschoppen hebben geen goed
woord over voor het besluit.
Het is onzeker hoe een eventuele
Amerikaanse exit er precies uit gaat zien.
Het verwachtte vertrek heeft wereldwijd
al tot woede en teleurstelling geleid.
Margaret Huang, directeur van Amnesty
International in de VS, is ontsteld: ‘Door te
weigeren met andere landen mee te doen
om de noodzakelijke stappen te zetten de
CO2-uitstoot terug te dringen en de
klimaatverandering te verzachten, zegt de
president in feite: “Laat ze maar
verdrinken, verbranden en doodgaan” ’.
Paus Franciscus heeft in Laudato Si’ met
scherpe blik gewezen op het gevaar van
zwenkende politiek. “Continuïteit is
onontbeerlijk, daar men de politiek
betreffende klimaatveranderingen en
milieubescherming niet kan veranderen,
telkens wanneer men van regering
verandert. Resultaten vragen veel tijd en
brengen onmiddellijke kosten met zich
mee met effecten die in één
regeringsperiode niet zullen kunnen
worden getoond.” (LS 181)
VN-secretaris-generaal Antonio Guterres
liet eerder al weten het klimaatakkoord
‘absoluut essentieel’ te vinden. ‘
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Katholieke instelling divesteren
Op 10 mei jl. lieten tien katholieke
instellingen uit verschillende delen van de
wereld weten dat zij hun investeringen
zullen terugtrekken uit bedrijven die zijn
betrokken bij de winning van fossiele
brandstoffen. Sinds de publicatie van
Laudato Si’ in 2015 is dit de grootste
gezamenlijke divestering van katholieke
instellingen. De instellingen lieten weten
dat de conferentie “Laudato Si’ and
Catholic Investing” die in januari van dit
jaar plaatsvond in Rome hen over de
streep had getrokken. In mei lieten veertig
economen van religieuze ordes en
congregaties na afloop van de jaarlijkse
SEDOS-conferentie (van missionaire
congregaties) weten te overwegen om te
divesteren.
Bron: JPIC Newsbrief mei 2017
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Een onbewoond eilandje vol plastic afval
Henderson Island zou in alle opzichten aan
de definitie “ongerepte natuur” moeten
voldoen: een stukje land van amper vijf
kilometer lang, midden in de oceaan
tussen Australië en Zuid-Amerika en
onbewoond. Toch zijn de stranden de
meest vervuilde van de hele wereld,
ontdekte een team wetenschappers van
de Universiteit van Tasmanië. Ze vonden
er 38 miljoen stukken plastic, samen goed
voor achttien ton afval.

Ze kunnen het vaak giftige plastic inslikken
of er verstrikt in raken. Schildpadden
krijgen het moeilijker om eieren te leggen
in het vervuilde zand.
De enorme plasticvervuiling in de oceanen
oplossen is bijzonder moeilijk. De
vervuiling blijft generaties lang
rondhangen, zeggen de wetenschappers.
Per jaar slorpen de oceanen zo’n acht
miljoen ton op. Als het in dit tempo
doorgaat weegt het plastic in de oceaan
tegen 2050 zwaarder dan alle vissen in de
zee. Er wordt hoopvol uitgekeken naar de
oplossingen zoals Ocean Cleanup van de
Nederlander Boyan Slat. Eind dit jaar moet
die voor het eerst in de oceaan getest
worden.

Tot voor kort werd gedacht dat het plastic
in de oceanen zich vooral verzamelde in
het noorden van de Grote Oceaan, in een
soort draaikolk van stromingen. Maar in
2013 werd ook meer zuidelijk een
gelijkaardige drijvende afvalberg
gevonden. De Australische
wetenschappers ontdekten dat Henderson
Island, net aan de westkant van de
Zuidelijke kolk, als een soort opvangnet
fungeert voor die afvalberg. De stranden
zijn er bedekt met zo’n 239 items per
vierkante meter – de grootste
plasticvervuiling van alle stranden ter
wereld.

De VN ijveren in de eerste plaats voor een
oplossing aan de bron: een daling in de
plasticproductie en consumptie. Die is
immers gestegen van 2 miljoen ton per
jaar in de jaren vijftig van de vorige eeuw
tot 300 miljoen vandaag, en het gaat om
een stijgende trend. In juni kondigt de VN
een groot actieplan voor de oceanen af.
We moeten onze afhankelijkheid van
plastic afbouwen, het hergebruik
stimuleren, wegwerpproducten vermijden
en alternatieve materialen ontwikkelen.
Bron: MO*/ IPS, 19 mei 2017

Van de items bestaat 99,8 procent uit
plastic. In de meeste gevallen gaat het om
fragmenten, maar er zijn ook intacte
voorwerpen als flessen, zakken en rietjes.
Plastic verdwijnt nooit helemaal. Het
verpulvert en verbrokkelt, valt in
microscopisch kleine deeltjes uit elkaar en
vermengt zich zo met de zeebodem, het
zand, de kiezels op een strand of wringt
zich door de darmwand van weekdieren.
De afvalberg bedreigt onder meer vissen,
zeeschildpadden en vogels.
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Ontbossing in Azië en Pacific hindert
armoedebestrijding
Bossen bedekken een derde van het
landoppervlak en vertegenwoordigen een
onschatbare sociale, economische en
ecologische waarde. Bomen zorgen voor
schone lucht om te ademen en schoon
water om te drinken. Bossen tellen meer
dan 80 procent van de landdieren en planten, beschermen de biodiversiteit en
werken als een natuurlijke verdediging
tegen klimaatverandering.

Koreaanse katholieken werken aan een
kernenergie-vrij Korea
Koreaanse katholieken zetten zich actief in
om van Zuid-Korea een land zonder
kernenergie en kernwapens te maken. Een
derde van de energie is momenteel
afkomstig van kernenergie. Zuid-Korea telt
twintig kernreactoren, verspreid over het
land. Sinds de ramp in de kerncentrale van
het Japanse Fukushima op 8 november
2011 is er een sterke beweging voor de
afschaffing van kernenergie en de sluiting
van de Koreaanse kerncentrales. In
november 2016 lanceerden de
bisschoppen een krachtige oproep voor de
sluiting van alle kerncentrales in het land.
Zij herinnerden de nieuwe president aan
zijn verkiezingsbelofte om de expansie van
de kernenergie een halt toe te roepen en
te investeren in propere energie, zegt de
Koreaanse priester Moon Paul Kyu-Hyn,
een boegbeeld van de antinucleaire
beweging in het land, die zich zowel tegen
kerncentrales als de opslag van
kernwapens verzet.
Bron: Ucanews/CNA, 18 mei 2017

Maar in veel Aziatische landen gaat de
ontbossing door, en dat brengt de
realisatie van Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zoals
armoedebestrijding in gevaar. Dat zegt de
VN-Voedsel- en Landbouworganisatie
(FAO). ‘Bossen zijn essentieel om de SDG’s
te halen, maar er verdwijnt nog steeds 3,3
miljoen hectare per jaar in deze regio’,
zegt Patrick Durst van het regionale FAObureau in Azië en de Pacific. ‘Men kapt
bossen om plaats te maken voor
landbouw, voor infrastructuur,
huizenbouw, mijnbouw en ander
landgebruik’.
Hoewel de meeste landen in Azië en de
Pacific kampen met verlies van bos, zijn er
ook landen die positieve actie
ondernemen. Door
herbebossingsprogramma’s neem in
Vietnam en China de hoeveelheid bos juist
toe. Ook de regering van Sri Lanka heeft
plannen aangekondigd om het
bosoppervlak uit te breiden.
Bron: IPS, 16 mei 2017

Nieuwsbrief GVS juni 2017

6

VLUCHTELINGEN

Het project voorziet in de stichting van
een intercongregationele, internationale
en interculturele communiteit, die op
twee plekken is gevestigd: een in Ramacca
(Bisdom van Caltagirone) en een in
Agrigento. De zusters zijn uitgenodigd
door bisschop Franco Montenegro van het
aartsbisdom Agrigento. Ook Calogero Peri
van Caltagirone ondersteunt het project.

“We ontmoeten God in het aangezicht
van een vreemdeling. Dat is, naar mijn
overtuiging, de grootste bijdrage van
de Hebreeuwse Bijbel aan ethiek, een
bijdrage die indruist tegen hoe mensen
normaal gesproken reageren. God
schept verschillen; om die reden
ontmoeten we God in degene die
anders is. Abraham ontmoet God
wanneer hij drie vreemdelingen
uitnodigt in zijn tent.”
-Rabbi Jonathan Sacks

Tien zusters zijn bij het project betrokken:
twee uit India (Zusters van Liefde van het
Kruis, Onbevlekte Hart van Maria), twee
uit Eritrea (Capuchins van Moeder
Rubatto, Dochters van de H. Anna), een uit
Congo (Witte Zusters), een uit Ethiopië
(Franciscaanse Missionarissen van O.L.
Vrouw), een Argentijnse (Zusters van Don
Orione), een Italiaanse, een Franse en een
Poolse (Sociëteit van het H. Hart). Zij zijn
hun missie eind 2016 begonnen.

Migrant Project Sicily
In Sicilië zijn een half jaar geleden twee
communiteiten van vrouwelijke
religieuzen van start gegaan. Hun missie:
vluchtelingen en migranten bijstaan en
een brug slaan tussen hen en de lokale
bevolking. Het Migrant Project/Sicily is
ontstaan vanuit de vraag die twee
vrouwelijke religieuzen zich na de
scheepsramp bij Lampedusa in 2015
stelden: wat kunnen wij, vrouwelijke
religieuzen, doen in antwoord op de
schreeuw om hulp van de migranten?

“We gaan zachtjes aan, en ontdekken de
rijkdom van het luisteren naar de noden.
Zo bouwen wij samen met lokale partners
een project dat de rechten en waardigheid
respecteert van hen die aankomen in ons
land. We willen geloofwaardige getuigen
zijn, dat het mogelijk is voor verschillende
culturen, nationaliteiten en talen samen te
leven, wanneer wij ons verbonden weten
door een gezamenlijke missie en worden
bewogen door dezelfde Geest die handelt
en aanwezig is in elk van ons en in de
wereld.”
-Zr. Elisabetta, verantwoordelijke voor het
project

De vraag werd onmiddellijk opgepakt door
de leden van het bestuur van de UISG
(Unie van Vrouwelijke Generaal Oversten),
die rond die tijd nadachten over een
speciaal solidariteitsproject om het 50jarig bestaan van de UISG te markeren
(1965-2015). Het voorstel om op Sicilië
iets te gaan doen voor vluchtelingen werd
enthousiast ontvangen door de Algemeen
Oversten: sommigen stuurden zusters om
het project op te starten, anderen
verleenden financiële bijstand.
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ARMOEDE EN GERECHTIGHEID

Helaas zullen in 2030 nog steeds 2,5
miljard mensen, de meeste in de regio
Azië-Pacific en in Afrika, hun eten bereiden
op een vuur aangemaakt met hout,
steenkool of gedroogde mest.

“Ik zou zelf nooit kunnen geloven in
God, als er geen kruis zou zijn. De enige
God waarin ik kan geloven is de Ene die
door Nietzsche belachelijk werd
gemaakt als de 'God aan het kruis.' Hoe
zou men in de reële wereld van pijn een
God kunnen vereren die immuun zou
zijn tegen pijn?”
- John Stott (1921 – 2011),
vooraanstaand Anglicaans theoloog

Toch zijn er ook positieve verhalen, uit
India bijvoorbeeld, waar groene energie
niet langer duur of moeilijk te bereiken is.
India zal in 2022, de deadline die het land
zichzelf oplegde op het vlak van verbeterde
elektriciteitsvoorziening, 160 gigawatt
(GW) aan wind en zonne-energie
toevoegen aan de energiemix. Ter
vergelijking: vandaag hebben de Verenigde
Staten 100 GW in totaal. Een andere
energie-efficiënte maatregel in India is de
volledige overschakeling op ledverlichting.
Dat moet het land een besparing van
tientallen miljoenen aan energiekosten
opleveren en de CO2-uitstoot jaarlijks met
80 miljoen ton verlagen. India wil, naar
eigen zeggen, zo een belangrijke rol spelen
in de strijd tegen de klimaatverandering.
Bron: IPS, 15 mei 2017

Miljard mensen heeft geen elektriciteit
Een miljard mensen heeft nog steeds geen
eigen elektriciteit. Drie miljard kookt nog
op open vuur. Deze cijfers brengen de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen rond
schone energie voor 2030 in gevaar. In het
huidige tempo zal in 2030 nog steeds één
op tien een leven leiden waarin elektriciteit
afwezig is, stelt een recent rapport van de
Wereldbank Global Tracking Framework
2017. De meeste van hen zullen in Afrika
leven.
De grootste uitdaging is het feit dat zoveel
mensen wereldwijd nog steeds op een
traditionele manier koken en zich
verwarmen. Luchtvervuiling binnenshuis
heeft een grotere impact op de
wereldgezondheid dan hiv/aids en malaria
samen. Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is
dit de oorzaak waardoor tientallen
miljoenen mensen minder lang leven en
vier miljoen mensen, voornamelijk
kinderen, jaarlijks sterven.
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AGENDA

10 en 11 juni Open Kloosterdagen
Zo’n veertig kloosters in Nederland open
hun deuren en laten de bezoekers
kennismaken met hun spiritualiteit en
religieus leven in deze tijd.
www.openkloosterdag.nl

26 juli: Titus Brandsma herdenking
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Titus
Brandsma overleed. Op 26 juli wordt er
een speciale herdenking gehouden met als
thema Moedig en Mild. Deze vindt plaats
bij de Titus Brandsma Memorial in
Nijmegen.
http://www.knr.nl/organisatie/activiteit.as
p?activiteit_id=3297

17 juni: Inspiratiedag Stoutenburg: over de
blauwe en de groene zone. Blauwe zones
zijn plekken op de wereld waar mensen
ouder worden en gelukkiger zijn. Zou
Stoutenburg zo’n plek kunnen zijn?
http://www.knr.nl/organisatie/activiteit.as
p?activiteit_id=3303

1 september: Processie en viering voor de
Schepping
Het bisdom Den Bosch en de Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR) organiseren
dit jaar gezamenlijk een evenement in het
kader van de Dag van gebed voor de
schepping. Deze zal de vorm hebben van
een processie langs verschillende plekken
in of net buiten de binnenstad van Den
Bosch.
http://www.knr.nl/organisatie/activiteit.as
p?activiteit_id=3271

29 juni: bijeenkomst over de inzet van
social media voor de verdediging van
mensenrechten.
Justice and Peace.
https://www.justiceandpeace.nl/
1 juli: Welkom Hier Festival Dordrecht.
Bijeenkomst met en voor oude en Nieuwe
Dordtenaren.
https://welkomhier.nl/edities/welkomhier-dordrecht/
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25-27 augustus: tweedaagse retraite
‘geweldloosheid en rechtvaardige vrede’ in
het voormalige Kapucijnerklooster te
Biezenmortel (tussen Den Bosch en
Tilburg). Organisatie: KNR. Voor meer
informatie, zie:
http://www.knr.nl/organisatie/activiteit.as
p?activiteit_id=3277 .
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26 – 27 augustus: MIVA collecte
Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse
MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar
vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder
project: Brommers voor veldwerkers in
Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest
kwetsbare mensen in dit arme land
bereiken en helpen. Brommers zijn hier van
levensbelang. www.miva.nl

En verder: De tentoonstelling "De witte
karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte
Zusters in Afrika", is tot en met oktober
2017 te bezoeken in het Erfgoedcentrum
Nederlands Kloosterleven, Kloosterlaan 24
te Sint Agatha. In de tentoonstelling wordt
het veelkleurige leven van de Witte Paters
en Witte Zusters in Afrika geïllustreerd aan
de hand van voorwerpen, archief- en
beeldmateriaal.
Op diverse zondagen worden er inleidingen
gegeven door o.a. broeder Jan Heuft m.
afr. (11 juni), Maaike de Haardt, zr Tiny
Hölscher en p. Hugo Hinfelaar
Zie voor meer informatie:
https://www.erfgoedkloosterleven.nl/erfg
oedcentrum/actueel.html

16-24 september: Vredesweek. Thema:
‘Kracht van verbeelding’
Conflicten tussen mensen spelen niet
alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen.
In ons eigen land versterken populistische
leiders en bewegingen de polarisatie
tussen ‘wij’ en ‘zij’. Verbeeldingskracht
helpt om te blijven geloven in vrede, om
elkaar te blijven vinden.
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COLOFON:
De CMBR is de missionaire commissie van de
Konferentie Nederlandse Religieuzen. Deze
nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar en is de
opvolger van de elektronische nieuwsbrief ‘Op
zoek naar sporen van God’. Met deze
nieuwsbrief willen we religieuzen en (leken-)
missionarissen informeren over actuele
thema’s rond gerechtigheid, vrede, heelheid
van de schepping en interreligieuze dialoog.
Reacties en suggesties kunt u sturen naar:
Postbus 111
5201 AC ’s-Hertogenbosch
Tel. 073- 692 13 88
Email: cmbr@knr.nl
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