Nummer 14, april 2018
Redactioneel:
De droom is niet dood. Vijftig jaar na de dood van haar grootvader Martin Luther King
maakte de 9-jarige Yolanda Renee King diepe indruk met haar speech tijdens de ‘March for
our lives’. “Mijn grootvader had een droom dat zijn vier kleine kinderen niet zouden worden
beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op hun karakter”, sprak ze. “Ik heb een droom
dat genoeg genoeg is. En dat dit een wereld zonder geweren wordt, zo simpel is het.”
Vijfhonderdduizend mensen - vooral tieners – namen deel aan de protestmars. Directe
aanleiding was de schietpartij in de Stoneman Douglas Highschool in Florida, waar een oudleerling op Valentijnsdag zeventien scholieren dood schoot. De overlevende scholieren
hebben hun ontzetting, rouw en woede omgezet in een indrukwekkende serie protesten. In
tal van nieuwsprogramma’s hielden zij een aangrijpend pleidooi voor een strengere
wapenwetgeving. Het protest bleef groeien. Uiteindelijk stonden er op 24 maart maar liefst
836 betogingen voor een strengere wapenwetgeving gepland in Amerika, en in de rest van
de wereld.
Deze tieners van de ‘social media generatie’ laten zien wat activisme is anno 2018. Zij nemen
de status quo niet voor lief, als de status quo dit soort geweld in zich bergt. Martin Luther
King sprak kort voor zijn dood over zijn rotsvaste overtuiging dat de macht van het goede in
dit universum zal overwinnen. In een beroemde metafoor sprak hij over ‘de boog van het
morele universum, die lang is, maar buigt naar gerechtigheid.’ De jongeren die op 24 maart
de straat opgingen laten zien hoe gerechtigheid zich een weg baant, dwars door de leugens
en onwil van een systeem, gecreëerd door eerdere generaties. Nee, de droom is niet dood.
Gerard Moorman
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ZORG VOOR DE SCHEPPING
de rol van kerk en overheid om de transitie naar
een wereld die toekomst heeft te faciliteren.
Verder vinden deze dag presentaties plaats van
De Nieuwe Beurskoers en de nieuwe
‘Handleiding ethisch beleggen voor kerkelijke
instellingen’.

“Het is niet mogelijk dat er een dag is
waarop je geen enkele impact hebt op de
wereld om je heen. Wat je doet maakt een
verschil, en jij moet beslissen wat voor
soort verschil jij wil maken.” - Jane Goodall
(Engelse antropologe en biologe, beroemd
vanwege haar inzet voor behoud van
leefomgeving chimpansees)

Datum: zaterdag 21 april 2018
Locatie: Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten
(naast het NS station).
Aanmelden voor 15 april via ls@knr.nl
Informatie: laudato-si.nl

Dag van de aarde
In de Verenigde Staten is de 'Dag van de Aarde'
(22 april) sinds 1970 een populair fenomeen.
Sindsdien is het in steeds meer landen
overgenomen. In 2009 werd 22 april op initiatief
van de Boliviaanse president Evo Morales door
de Verenigde Naties uitgeroepen tot
Internationale Dag van Moeder Aarde. De
resolutie spreekt van “de Aarde en haar
ecosystemen ons thuis” en “harmonie met de
natuur en de Aarde” als opgave voor de
mensheid. Het International Earth Day Network
koos dit jaar als thema: ‘Maak een eind aan de
plasticvervuiling’. Iedereen kan meedoen door
zoveel mogelijk plastic te weigeren en naar
alternatieven te zoeken voor alle plastic die
dagelijks in onze handen belandt. Zie voor een
overzicht aan activiteiten in Nederland:
https://www.omslag.nl/dagvandeaarde/#activite
iten
In dit verband wil ik ook wijzen op de actie van
Greenpeace voor statiegeld op kleine flesjes en
blikjes, zie:
http://www.greenpeace.nl/2018/Nieuwsoverzic
ht/Oceanen/Statiegeld-dreigt-uitgesteld-teworden-Dit-kan-jij-doen/

Mogelijk drie keer meer plastic in de zee tegen
2025
De hoeveelheid plastic in de oceanen kan tegen
2025 verdrievoudigen als er geen actie wordt
ondernomen. Dat blijkt uit een studie in
opdracht van de Britse overheid. Een opvallend
cijfer in de nieuwste editie van dit Foresight
Future of the Sea Report is de voorspelling dat
‘plastic in de oceanen zal verdrievoudigen tussen
2015 en 2025’. En dat is zeer problematisch,
volgens de onderzoekers: ‘Het plastic lost niet
op, maar breekt af in nog kleinere partikels. De
volledige effecten daarvan kennen we nog niet,
maar er zijn steeds meer bewijzen dat die
partikels schade toebrengen aan het zeeleven en
hun beweging beperken, en stranden vervuilen.’

Symposium ‘Ethisch investeren in een tijd van
klimaatverandering’
Kerkelijke instellingen beseffen steeds duidelijker
dat klimaatverandering en vernietiging van het
milieu vragen om verantwoorde investeringskeuzes.
Bisschop Gerard de Korte en mw. Carla Dik-Faber
van de ChristenUnie zullen op 21 april tijdens dit
symposium het gesprek met elkaar aangaan over
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Die toenemende vervuiling met plastic komt
bovenop de andere bedreigingen waarmee de
oceanen al kampen. Zo staat de biodiversiteit
onder druk als gevolg van overbevissing en
klimaatverandering.
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Klimaatverandering met een opwarming van
tussen de 1,2 tot 3,2 graden Celsius, leidt tot
een afname van koudwatervissen, afsterven
van koralen en de opkomst van invasieve
soorten.
De oceanen lijden ook onder vervuiling met
pesticiden uit de landbouw en zware metalen
uit de industrie.

In deze benadering wordt alleen rekening
gehouden met de financiële kosten van een
transformatie van de energiesector, en worden
de menselijke kosten – miljoen levens –
genegeerd. Ook wordt geen rekening gehouden
met het feit dat het terugdringen van de uitstoot
op korte termijn de klimaatrisico’s op langere
termijn beperkt. “Die strategie is risicovol”, zegt
Drew Shindell, hoogleraar Aardwetenschappen
aan de Amerikaanse Duke University. “Het is
alsof je iets koopt op krediet en aanneemt dat je
op een dag wel genoeg geld hebt om het terug te
betalen.”
Bron: IPS, 20 maart 2018

We hebben er als mensheid alle belang bij om de
vervuiling een halt toe te roepen en de
biodiversiteit in de oceanen te beschermen, stelt
het rapport. De oceanen slaan een derde op van
alle CO2 die door de mens wordt geproduceerd,
en produceren de helft van de zuurstof in de
atmosfeer.
Bron: IPS, 22 maart 2018

Eet meer noten en bonen
De Green Protein Alliance (GPA), een
samenwerkingsverband van organisaties die
werken aan het versnellen van de eiwittransitie,
heeft de Nederlandse overheid verzocht om
beleid te maken op de transitie van dierlijk naar
plantaardig eiwit. Die transitie zou net zoveel
gefinancierd moeten worden als de
energietransitie. De productie van vlees en zuivel
is volgens het Planbureau voor de leefomgeving
goed voor meer dan 11 % van de totale
hoeveelheid broeikasgassen die Nederland
uitstoot. Zie: http://greenproteinalliance.nl/

‘Met hartstocht voor de wereld’
De KNR organiseert een tweedaagse retraite
over ‘Laudato Si', verwondering en inzet’. Tijdens
de retraite gaan we op zoek naar de drijfveren
die ons bemoedigen en versterken om ons in te
zetten voor de schepping. Ook onderzoeken we
wat ons soms in de weg staat daarbij. De retraite
is gericht op mensen uit alle kerken die actief de
boodschap van Laudato Si' willen uitdragen.
Data: 24-26 augustus
Locatie: bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt.
Opgave: voor 1 augustus via ls@knr.nl
Informatie: laudato-si.nl
Emissiebeperking kan 153 miljoen levens
redden
Volgens een Amerikaanse studie die half maart
werd gepubliceerd in het wetenschappelijke
tijdschrift Nature Climate Change, kunnen
miljoenen mensenlevens worden gespaard als
landen nu doortastende maatregelen nemen om
de uitstoot van CO2 te beperken.
Het aantal mensen dat voortijdig overlijdt
vanwege de uitstoot van CO2 en andere
vervuilende stoffen daalt dan op alle
continenten. De grootste winst wordt echter
gehaald in Afrika en Azië.
De studie wijst op de kortzichtigheid van een
benadering waarbij op korte termijn hoge
emissies worden toegestaan, in de hoop die in de
verre toekomst te compenseren met negatieve
emissie.
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VLUCHTELINGEN
Het is ook belangrijk mensen te helpen juist te
beslissen over of ze blijven wonen waar ze
wonen of beter kunnen verhuizen naar een
minder kwetsbare locatie.”

“Onwetendheid en vooroordeel zijn de
handlangers van propaganda. Onze missie
is daarom onwetendheid te bestrijden met
kennis, onverdraagzaamheid met
tolerantie en isolement met de
uitgestrekte hand van edelmoedigheid.
Racisme kan en zal worden overwonnen.”
- Kofi Annan

Het rapport doet verschillende aanbevelingen
voor regeringen in de getroffen landen en de
hele wereld. In de eerste plaats moet de
uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk
beperkt worden. Daarnaast moeten
ontwikkelingsplannen inspelen op de
verwachte klimaatmigratie. En er moet
geïnvesteerd worden in onderzoek en dataanalyse om de migratie in kaart te brengen.
Zo’n gemeenschappelijke actie, inclusief een
sterke beperking van de uitstoot, kan het
probleem niet oplossen maar wel enorm
verminderen, en het aantal mensen dat op de
vlucht moet slaan beperken van 140 tot 40
miljoen – een daling met 80 procent.
Bron: IPS, 21 maart 2018

Klimaat drijft in volgende decennia 140
miljoen mensen op de vlucht
De toenemende impact van de
klimaatverandering in drie dichtbevolkte
regio’s in de wereld kan in de volgende dertig
jaar 140 miljoen mensen op de vlucht drijven.
Dat bedreigt de stabiliteit en de voortgang die
geboekt is op het vlak van ontwikkeling,
waarschuwt een rapport van de Wereldbank.
De Wereldbank heeft de relatie bestudeerd
tussen de impact van de klimaatverandering,
migratiepatronen en ontwikkeling in drie
ontwikkelingsregio’s: Afrika ten zuiden van de
Sahara, Zuidoost Azië en Latijns-Amerika.
Conclusie is dat als de klimaatverandering niet
wordt aangepakt, de drie regio’s samen
tientallen miljoenen interne klimaatmigranten
zullen genereren tegen 2050. Dat zijn mensen
die gedwongen worden binnen eigen land te
verhuizen, omdat hun regio niet meer
bewoonbaar is door bijvoorbeeld
waterschaarste, mislukkende oogsten,
zeespiegelstijging of stormen. Die
klimaatmigranten komen bovenop de
miljoenen mensen die nu al verhuizen om
economische, sociale of politieke redenen.

Het Vaticaan over vluchtelingen: werk aan
een cultuur van ontmoeting
Kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris van
de Heilige Stoel, citeerde tijdens een
toespraak tot de International Catholic
Commission for Migration (ICMC) de paus, die
in 2014 schreef: “iedereen van ons moet een
andere houding aannemen jegens migranten
en vluchtelingen. We moeten ons niet laten
leiden door angst, onverschilligheid en
marginalisatie. Dat zijn allemaal kernmerken
van een wegwerpcultuur. Laten we werken
aan een cultuur van ontmoeting; dat is de
enige cultuur die in staat is een betere,
rechtvaardigere en broederlijke wereld te
bouwen.

“We hebben nu een kleine periode waarin we
ons kunnen voorbereiden op die nieuwe
realiteit, voor de klimaatverandering in volle
kracht toeslaat”, zegt Kristalina Georgieva,
hoofd van de Wereldbank.

De algemene vergadering van de ICMC vond
van 6 tot 8 maart plaats in Rome. De kardinaal
bracht in herinnering dat het ICMC was
opgericht door paus Pius XII in de nasleep van
de Tweede Wereldoorlog als antwoord op de
enorme ontheemding van grote groepen
vluchtelingen.
Hij haalde een ander citaat aan van paus
Franciscus: “Migranten zijn geen cijfers: het
zijn mensen met een gezicht, die vaak lijden

“De maatregelen die steden nemen om met
de toestroom van het platteland om te gaan
en de toegang te verbeteren tot onderwijs,
opleidingen en banen zullen zich op termijn
ruimschoots terugbetalen.
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meemaken en aan de kant worden geschoven.
In hun menselijke gelaat herkennen we dat
van Christus, die we heel in het bijzonder
willen dienen in de kleinsten en in hen die in
nood verkeren.”

families bijeen blijven en voorkomen dat de
kinderen in frustratie hun heil elders zoeken.”
Bron: Zenith.org, 6 maart 2018
Share the Journey
In het kader van de Share the Journey
campagne actieweek zullen Cordaid,
Vastenactie en Justice & Peace Nederland
twee lokale ontmoetingen met vluchtelingen
organiseren, in Den Bosch (22 juni) en Den
Haag (23 juni). Deze ontmoetingen worden
georganiseerd naar aanleiding van de VN
Vluchtelingendag (20 juni), en in reactie op de
oproep van Paus Franciscus aan alle parochies,
caritas en bisdommen om in die week een
ontmoeting en maaltijd te organiseren tussen
vluchtelingen en gastgemeenschappen. Voor
meer informatie: bob.van.dillen@cordaid.org

Migratie maakt deel uit van de wereld waarin
we leven, zei de kardinaal. Hij wees op de
penibele situatie waarin veel
migrantenfamilies leven: “Vaak besluiten
families om te migreren, omdat ze een veilige
en waardige omgeving willen voor hun
kinderen. Velen komen aan na een reis waarin
ze bloot zijn gesteld aan geweld en misbruik.
Maar na aankomst krijgen ze te maken met
nieuwe ervaringen van ellende en problemen
waar ze niet eens aan hadden gedacht.
De nabijheid van een christelijke
gemeenschap en de tastbare en
gespecialiseerde hulp van organisaties zoals
de ICMC kunnen eraan bijdragen dat deze
VREDE

Het rapport laat zien dat:

in de periode tussen 2014 en 2017 390
financiële instellingen (een afname van
30 ten opzichte van de voorgaande
periode) 525 miljard dollar (een
toename van 81 miljard) investeerden
in twintig kernwapenproducenten;

steeds meer financiële instellingen
beleid hebben om niet in
kernwapenproducenten te investeren:
het rapport laat een toename zien van
54 (2016 rapport) naar 64;

ABP, één van de vijf grootste
pensioenfondsen van de wereld, het
goede voorbeeld geeft en uit
kernwapens stapt. Aanleiding voor dit
besluit vormden onder andere
veranderingen in de samenleving op
nationaal en internationaal niveau.
Zo gaven deelnemers van ABP aan dat
ze steeds meer moeite hebben met
beleggingen in tabak en kernwapens.

“Haat kan de intelligentie en het
bewustzijn van iemand wegvreten.
Vijandschapsdenken vergiftigt de ziel van
een land, leidt tot wreed geweld, vernietigt
de tolerantie en menselijkheid van een
samenleving en staat de vooruitgang naar
vrijheid en democratie in de weg.” - Liu
Xiaobo (Chinees mensenrechtenactivist,
kreeg in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede)

Nederlandse financiële instellingen
investeren nog steeds fors in kernwapens
Negen Nederlandse verzekeraars,
pensioenfondsen en banken investeerden
tussen 2014 en 2017 2,4 miljard euro in
twintig bedrijven die zijn betrokken bij de
productie van kernwapens. Dat blijkt uit het
nieuwe rapport 'Don't Bank on the Bomb' van
PAX dat begin maart gepubliceerd is.
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De meeste landen willen echter dat
kernwapens verdwijnen. Vorig jaar schreven
122 landen geschiedenis door het wereldwijde
VN-verbod op kernwapens aan te nemen.
Hiermee is een nieuwe internationale norm
tegen kernwapens gezet. Het is daarom
onacceptabel dat Nederlandse banken,
pensioenfondsen en verzekeraars nog steeds
betrokken zijn bij bedrijven die deze
massavernietigingswapens produceren.
Bron: PAX, 7 maart 2018

De groep financiële instellingen die in
kernwapenproducenten investeert is
kleiner geworden, maar samen
investeren zij wel meer dan voorheen in
kernwapens. De grootste investeerders
komen uit de VS, maar ook in Nederland
zijn er nog altijd banken die in
kernwapenproducenten investeren. Zo
investeerde ING, huisbankier van de
Nederlandse staat, in de periode van
2014-2017 756 miljoen euro in negen
producenten van kernwapens.

Er is een duidelijke parallel met internationale
ontwikkelingen rond kernwapens. De kleine
groep landen met kernwapens moderniseert
hun kernwapenarsenaal en breidt dat zelfs uit.
President Trump kondigde eerder dit jaar
beleid aan waarmee de drempel om
kernwapens in te zetten wordt verlaagd, en de
Russische president Poetin kondigde begin
maart nog aan dat Rusland nieuwe nucleaire
raketten heeft getest.
MISSIE WERELDWIJD
discriminatie en vervolging van christenen
wereldwijd. Het rapport Gender Profiles of
Persecution is gebaseerd op de Ranglijst
Christenvervolging die ‘Open Doors’ jaarlijks
publiceert: een overzicht van de vijftig landen
waarin christenen het zwaarst worden
vervolgd (met Noord-Korea al zeventien jaar
als koploper). Christenen vormen volgens
diverse studies al jarenlang de meest
vervolgde religieuze groep ter wereld. Volgens
Open Doors International hebben op dit
moment maar liefst 215 miljoen christenen te
maken met een “hoog, zeer hoog of extreem
niveau van vervolging”.

“Wanneer we worden belaagd door
laaghangende wolken van wanhoop, en
wanneer onze nachten duisterder zijn dan
duizend diepe nachten, laten we dan
beseffen dat er een creatieve kracht
werkzaam is in dit universum, die bezig is
de gigantische berg van kwaad omver te
werpen, een kracht die in staat is een weg
te creëren waar geen weg is en het
duister van gisteren te transformeren in
het stralende licht van morgen. Laten we
ons bewust zijn van het feit dat de boog
van het morele universum lang is, maar
buigt naar gerechtigheid.” - Martin
Luther King, Jr.

Volgens onderzoekers moet hierbij echter
nadrukkelijk onderscheid worden gemaakt
tussen mannen en vrouwen. Voor de laatsten
komt vervolging namelijk vaak ‘in lelijkere
vormen’. Zo lopen zij – onder meer – het reële
risico van gedwongen huwelijken (zoals de
zogenaamde 'Chibok-meisjes' in Nigeria),
verkrachting en andere vormen van seksueel

Vrouwen worden dubbel getroffen bij
christenvervolgingen
De organisatie World Watch Monitor bracht
onlangs een rapport uit over het feit dat
vrouwen extra getroffen worden door
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geweld. De onderzoekers wijzen er onder
andere op dat er vaak sprake is van ‘gendergemotiveerde vervolging’. Die heeft volgens
hen altijd tot doel dat lokale christelijke
gemeenschappen worden ‘vernietigd’. “De
akelige waarheid,” schrijven de onderzoekers,
“is dat vrouwen – zowel wat betreft kwantiteit
als variëteit – meer fysiek geweld ondervinden
dan mannen.” Ze spreken in dit verband van
‘de ongelijkheid van geweld’, en larderen hun
bevindingen met voorbeelden uit diverse
landen.
Bron: Open Doors, 7 maart 2018

Er werd veel gesproken over ‘open-source
sharing’, over vernieuwende manieren om
informatie te delen zonder inmenging van
overheden of grote bedrijven. Van die vroege
idealen is weinig over.… Google, Facebook en
andere internetbedrijven tuimelen van het
ene schandaal in het andere. Verkiezingen
kunnen worden beïnvloed dankzij gegevens
die via Facebook kunnen worden ontfutseld.
Privacy blijkt in het digitale tijdperk een illusie.
De Engelse jezuïet Tim Byron ontwikkelde op
basis van gesprekken met studenten over
‘How to be Digital Missionaries‘ een lijst van
tien geboden voor social media:
1. Gij zult niet SMS’en of Facebooken in
beschonken toestand (geen uitleg nodig, de
opmerking volstaat dat het internet niets
vergeet of vergeeft).
2. Houd de sabbath in ere door een pauze te
nemen van het digitale leven (afhankelijkheid
van sociale media is een reëel probleem voor
velen; veel tijd wordt verspild met kijken op
Facebook, Snapchat en andere media).
3. Toon eerbied voor uw vrienden en vraag
toestemming voordat u hen ‘tagt’ (met alle
foto’s die mensen tegenwoordig maken, is de
scheidslijn tussen privé en publiek vervaagd;
we moeten er niet van uitgaan dat mensen
het o.k. vinden met foto en naam op sociale
media gezet te worden)
4. Gij zult minder multitasken (multitasken is
junk food voor het brein; het internet heeft
behoefte aan meer kwaliteit, niet meer
kwantiteit).
5. Gij zult het langzamer aan doen en vaker
pauzeren (zelfcontrole is uitermate belangrijk,
vooral bij internet discussies; er is genoeg haat
op het net, daar moeten we niet aan
bijdragen)
6. Gij zult niet gokken/geld uitgeven dat je niet
hebt (dit schijnt een echt probleem te zijn
onder jongeren).
7. Gij zult prioriteit geven aan echte
gesprekken met echte vrienden (het is veel
effectiever en bevredigender om met een
paar goede vrienden een kop koffie of thee te
drinken en in gesprek te gaan over wat ons
bezig houdt).

Priester die aartsbisschop Romero
inspireerde wordt zalig verklaard
Paus Franciscus, die eerder het decreet
ondertekende voor de heiligverklaring van
aartsbisschop Oscar Romero, wil ook de
Salvadoraanse priester Rutilio Grande s.j. op
korte termijn zalig verklaren. Dat zegt Roberto
Lopez, ambassadeur van El Salvador bij de
Heilige Stoel. Grande was geestelijk vader en
bron van inspiratie voor aartsbisschop
Romero. De gewelddadige moord op Rutilio
Grande door de beruchte doodseskaders in
1977 vormde aanleiding voor mgr. Romero
om vanaf dat moment volop zijn rol als
bisschop en woordvoerder van de armen te
vervullen. Grande stond bekend als de
'kampioen van de armen en de onderdrukten’,
in een periode dat El Salvador zich aan de rand
van een burgeroorlog bevond, zegt
ambassadeur Lopez. Die oorlog heeft
uiteindelijk aan meer dan 70.000 burgers het
leven gekost.
Bron: America Magazine
De tien geboden voor het internet
Paus Benedictus noemde internet in 2009 een
‘nieuw digitaal continent’. Zijn uitspraak heeft
uiteraard consequenties voor missie. Ook dat
nieuwe continent heeft hoognodig behoefte
aan het evangelie. Het is interessant dat veel
van de pioniers van het internet, voornamelijk
Amerikaanse computerexperts, aanvankelijk
met veel idealisme spraken en schreven over
de nieuwe wereld die zij hielpen opbouwen.
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8 Gij zult u verre houden van ‘valse intimiteit’
(de eenzaamheid die we allen soms voelen
maakt ons kwetsbaar om de leegte op te
vullen door op internet allerlei donkere
plekken te bezoeken; het risico van chantage
en manipulatie neemt toe).
9. Gij zult trouw zijn aan uzelf (het is
verleidelijk om op internet een
opgepoetst/onecht beeld van jezelf te geven;
dat leidt tot jaloezie en jezelf vergelijken met
anderen. Integriteit is een essentiële
eigenschap van een digitale missionaris).
10. Gij zult een online vredesstichter zijn (er is
een hoop haat en woede op het internet en
daar moeten we niet in meegaan).
Bron: Independent Catholic News

Pater Tollu: "Ik heb contact met Moses (niet
zijn echte naam), een christen die is
opgegroeid toen Somalië nog onder Italiaans
Protectoraat stond. Hij zegt dat de
gemeenschap van katholieken in het land in
haar voortbestaan wordt bedreigd. Moses
vertelde me dat de generatie die na 1990 is
geboren intolerant is en geen begrip wil
opbrengen voor hun ouders en grootouders
die het christelijke geloof aanhangen. In veel
gevallen ontvluchten grootouders hun
kinderen en kleinkinderen." Moses liet de
Italiaanse priester een lijst zien met namen
van christenen die onlangs door geweld om
het leven kwamen. Sommigen werden zelfs
gedood door hun eigen kleinkinderen.

Christenen in Somalië bidden in het
verborgene
Traditioneel was er in Somalië een vorm van
soefi islam die eeuwenlang vreedzaam
samenleefde met andere geloven. Maar in de
laatste twintig jaar hebben extremistische
groeperingen aan macht en invloed
gewonnen. Al Qaeda en Al Shabaab, de lokale
tak ervan, vormen een bedreiging voor zowel
niet-fundamentalistische moslims als
christenen. Recent heeft ook IS/Daesh intrede
gedaan in het land.

Er zijn geen priesters voor de kleine
gemeenschap van Somalische katholieken.
Pater Tollu: “Momenteel is het te onveilig
voor een priester om zijn pastorale taken uit
te voeren in Mogadishu. Ik hoop dat het in de
toekomst weer mogelijk is om op zijn minst
minimale voorwaarden te scheppen voor een
christelijke aanwezigheid in de stad. Dat kan
pas als de stad is bevrijd van terroristische
infiltratie. Nu bid ik voor hen tijdens de
eucharistieviering. We zijn met elkaar
verbonden door ons dagelijks gebed. Wij zijn
broeders in Christus, ook al zijn ze
genoodzaakt hun geloof te verbergen.”
Bron: Fides, 28 februari 2018

In de hoofdstad Mogadishu leeft een heel
kleine gemeenschap van Somalische
christenen. Ze houden hun geloof verborgen
voor de buitenwereld, uit angst voor
represailles van islamitische
fundamentalisten. Ondanks alles, houden ze
aan hun geloof vast als een kostbare schat.
Pater Stefano Tollu, een Salesiaan die een
aanstelling heeft als aalmoezenier in het
Italiaanse leger, heeft contact met een van de
informele leiders van de christelijke
gemeenschap. Het persagentschap van het
Vaticaan, Fides, had een gesprek met hem.
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AGENDA
7 april, Ede: Welkom Hierfestival, festival
waarbij verbinding en ontmoeting tussen
nieuwkomers, mensen uit een vluchtsituatie en
andere inwoners van Ede en omgeving centraal
staat. Meer informatie.

31 mei, Rotterdam: Debat: Is religie de sleutel
tot vrede of bron van conflict? Organisatie
Mensen met een Missie. Meer informatie:
www.mensenmeteenmissie.nl/agenda/debatreligie-bron-conflict/

7 april, Nijmegen: Ambassadeursdag PAX met
informatie over de Vredesweek van dit jaar.
Thema: Generaties van vrede. Meer informatie

1 juni, Den Bosch: MIVA –dag met als spreker
mgr. de Korte. Meer informatie: www.miva.nl
22 juni, Den Bosch: Share the journey
ontmoeting met vluchtelingen. Meer info:
bobvandillen@cordaid.n

9 april, diverse kloosters: Rozenkransgebed
voor de vrede. Meer informatie zie.
http://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagi
na_id=534

23 juni, Den Haag: Share the journey
ontmoeting met vluchtelingen. Meer info:
bobvandillen@cordaid.nl

14 april, Den Bosch: Inspiratiedag Week
Nederlandse Missionaris. Sprekers o.a. pater
Bert Hagendoorn ofm, missionaris in Papoea
en Inge Kuiphuis, missionair werkster in
Guatemala. Meer informatie:
www.weeknederlandsemissionaris.nl

24 – 26 augustus, Helvoirt: Tweedaagse
retraite rond Laudato Si’ ‘Met hartstocht voor
de wereld’ Meer informatie: www.knr.nl en
www.laudato-si.nl/agenda

20 april, Utrecht: Dit is Zuid-Soedan.
Ontmoeting en gesprek met enkele
Zuidsoedanese vluchtelingen die ieder hun
eigen verhaal vertellen. Meer informatie:
https://www.mensenmeteenmissie.nl/agenda/
ontmoeting-dit-is-zuid-sudan/

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

21 april, Houten: Ethisch investeren in een tijd
van klimaatverandering. Meer informatie
29 april: Zondag Oosterse Kerken. Thema:
‘Blijft in Mij, zoals Ik in u!’ Eucharistie in de
Oosterse Kerken. Meer informatie:
http://www.oecumene.nl/kalender/agenda/11
5-zondag-oosterse-kerken
25 mei, Den Bosch: Bijeenkomst over de
toekomst van missie, georganiseerd door
werkgroep MOET in samenwerking met de
CMBR. Spreker: mgr. de Korte. Meer
informatie volgt op www.knr.nl
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