Nummer 17, augustus 2018
Redactioneel:
De zomer loopt ten einde. Ik kijk met dubbele gevoelens terug. Ik ben gek op mediterraan
weer. Maar gaandeweg de zomer begon ik me zorgen te maken, het was wel erg warm en
droog, en dat zo’n lange tijd. Landbouw en natuur hebben flink te lijden gehad. Is dit hoe
klimaatverandering eruit gaat zien in onze contreien?
Dat zou goed kunnen. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat de Amerikaanse klimaatdienst in
haar jaarlijkse rapport stelt dat de concentratie broeikasgassen in 2017 naar een nieuw
record is gestegen. Daarmee worden dus ook allerlei warmterecords verbroken. Ook het
wateroppervlakte warmt op, waardoor de zeespiegel stijgt en er vaker en meer extreem
weer optreedt.
Hoewel de bewijzen voor klimaatverandering zich dus opstapelen, laat een radicale omkeer
van onze economie, politiek en cultuur op zich wachten. Het blijft grotendeels business as
usual. Of erger nog: hakken in het zand, en wie de status quo bedreigt krijgt te maken met
tegenstand. Ik denk niet dat het toeval is dat 2017 ook het jaar is dat een recordaantal
milieuactivisten werd vermoord, zoals ook in deze nieuwsbrief te lezen is. Minstens 207
land- en milieuactivisten zijn vermoord, volgens Global Witness, een organisatie de opkomt
voor de rechten en veiligheid van milieubeschermers.
Kerken hebben de milieuproblematiek lange tijd wat links laten liggen, maar lijken nu bezig
met een inhaalslag. Zo hebben duizenden Britse kerken de stap gezet naar groene energie.
Niets wereldschokkends, o.k., maar veel van dit soort kleine stappen bij elkaar maken wel
degelijk een verschil. Daarbij komt dat kerken maatschappelijk gezien een grote invloed
hebben. Die kunnen ze ook aanwenden om mensen in bescherming te nemen die hun nek
uitsteken voor milieu of mensenrechten.
Gerard Moorman
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KERK WERELDWIJD

De paus heeft duidelijk gemaakt dat er geen
uitzonderingen bestaan. Alle achterpoortjes
zijn gesloten. Het ‘Gij zult niet doden’ is
absoluut.”

“Hoop heeft twee prachtige
dochters; hun namen zijn boosheid
en moed. Boosheid over hoe de
dingen zijn, en moed om ervoor te
zorgen dat ze niet blijven zoals ze
zijn.”
– Augustinus van Hippo

In kringen van president Trump is fel
gereageerd. De predikant Robert Jeffress,
een zuidelijke baptist en raadgever van
president Trump, meent dat de paus een
fatale vergissing heeft gemaakt. “Wanneer
een individu iemand het leven ontneemt,
dan noemt men dat moord, als de staat dat
doet dan is dat rechtvaardigheid”, aldus
Jeffress. Als rechtvaardiging verwijst hij naar
de Bijbel (Genesis 9:6: “Wie het bloed van
een mens vergiet, diens bloed wordt door
mensen vergoten, want als zijn beeld heeft
God de mens gemaakt”). Hij voegde daaraan
toe dat de kerk wel van mening kan
veranderen, maar God doet dat nooit.

Doodstraf voortaan 'onaanvaardbaar'
volgens katholieke kerk
Het Vaticaan heeft op 2 augustus zijn
officiële visie op de doodstraf in de
katholieke leer aangepast en wijst die vanaf
nu helemaal af. In november 2017 sprak de
paus zich al publiekelijk uit tegen de
doodstraf. In de nieuwe catechismustekst
staat: “De Kerk leert, in het licht van het
evangelie, dat de doodstraf niet toelaatbaar
is, omdat het een aanval is op de
onschendbaarheid en waardigheid van de
persoon, en de Kerk werkt vastbesloten aan
het wereldwijd afschaffen hiervan.”
Eerder was in alinea 2267 van de
catechismus van de kerk te lezen dat de
doodstraf alleen aanvaardbaar was als dit de
enige manier was om een mensenleven te
beschermen tegen een onrechtvaardige
aanvaller. Die uitzondering is nu niet meer
van toepassing. De Amerikaanse zuster en
mensenrechtenactiviste Helen Prejean, die
met haar strijd tegen de doodstraf de
inspiratiebron vormde voor de film Dead
Man Walking, vertelt in een interview met
het Amerikaanse weekblad America, dat zij
enorm blij is met de beslissing van de paus.
“De katholieke kerk heeft de onschendbare
waardigheid erkend, zelfs van schuldige
mensen die verschrikkelijke misdaden
hebben gedaan. Die waardigheid wordt in de
kern van het Evangelie geplaatst en mag niet
door een opzettelijke handeling teniet
worden gedaan.
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Zuster Prejean relativeert de kritiek in de VS
op de beslissing van de paus. De katholieke
kerk heeft lang geloofd dat de slavenhandel
aanvaardbaar was. “Maar gelukkig groeien
wij als mensen”, zei ze. “Daardoor zal er
steeds ontwikkeling zijn. Fundamenteel is
dat wij groeien in de geest van Jezus en zijn
Evangelie.”
Bron: EO.nl, America Magazine, The Hill
Amerikaanse religieuzen steunen diaconaat
voor vrouwen
Volgens een recente studie van het Centrum
voor Apostolaat van de Universiteit van
Georgetown (Washington DC) is een
meerderheid van de oversten van zowel de
vrouwelijke als de mannelijke religieuze
orden en congregaties in de Verenigde
Staten voorstander van het diaconaat voor
vrouwen.
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Momenteel bestudeert het Vaticaan hoe het
vrouwen meer leidinggevende taken kan
toevertrouwen. Volgens de oversten kan de
wijding van vrouwelijke diakens daartoe
alvast bijdragen. 77% van de mannelijke en
vrouwelijke oversten in de VS is ervan
overtuigd dat dergelijke wijding theoretisch
mogelijk is. 72% meent dat de katholieke
Kerk dit mogelijk moet maken. Maar slechts
45% gelooft dat de katholieke kerk de moed
heeft om die stap daadwerkelijk te zetten.
Want er blijft grote weerstand bestaan in de
kerk tegen dit idee.
Tegenstanders menen dat een diaconaat
voor vrouwen de weg opent voor de wijding
van vrouwelijke priesters.

In de katholieke kerk worden momenteel
enkel mannen tot diaken gewijd. Maar
sommige historici menen dat er al bij de
vroege kerk een vorm van diaconaat voor
vrouwen bestond.
Bron: National Catholic Register

ZORG VOOR DE SCHEPPING

Ze krijgen daarbij de medewerking van meer
dan 500 wetenschappers uit 60 landen over
de hele wereld.
Het rapport leest als één lange
waarschuwing over de richting die het
klimaat is ingeslagen. De gemiddelde CO2concentratie in de atmosfeer is nu 405
deeltjes per miljoen (ppm), 2.2 ppm meer
dan in 2016 en de hoogste in 800.000 jaar.
Hoewel het vorig jaar gemiddeld net niet zo
warm was als in recordjaar 2016, kwam het
wel dicht in de buurt. 2017 staat in de top
drie van de warmste jaren. De
zeespiegelstijging haalde wel een nieuw
record: de zeespiegel staat nu 7,7
centimeter hoger dan het gemiddelde in
1993. Ook de oppervlaktetemperatuur van
het zeewater was daardoor net iets minder
dan in 2016, maar de opwaartse trend blijft
behouden: de laatste drie jaar zijn de drie
warmste jaren wat betreft zeewatertemperatuur sinds het begin van de
metingen. Sinds 2000 is die temperatuur
gestegen met gemiddeld 0,17 graden per
decennium.

God sterft niet op de dag dat wij niet
meer in een persoonlijke God geloven,
maar wij sterven op de dag dat het leven
voor ons niet meer doorstraald wordt
door de schittering van het steeds
opnieuw geschonken wonder, vanuit
bronnen die ieder verstand te boven
gaan.
– Dag Hammarskjöld (secretarisgeneraal van de Verenigde Naties van
1953 tot 1961)

Concentratie broeikasgassen breekt
opnieuw record
In 2017 steeg de concentratie CO2, methaan
en distikstofmonoxide in de atmosfeer naar
een nieuw record, stelt een rapport van de
Amerikaanse Klimaatdienst NOAA. In het
rapport State of the Climate, een lijvig
rapport van meer dan driehonderd pagina’s,
maken de NOAA en de Amerikaanse
vereniging van meteorologen (AMS) jaarlijks
de staat op van de klimaatverandering.
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Minstens 3 procent van het landoppervlak
kreeg te maken met extreme droogte
gedurende 2017. Dat is het vierde hoogste
cijfer sinds 1950, na 1984, 1985 en 2016. In
Canada leidde dat tot de grootste
bosbranden ooit. Tegelijk leidde een teveel
aan neerslag tijdens cyclonen en orkanen tot
grote vernielingen, onder meer in Australië,
Nieuw-Zeeland en de VS.
Bron: IPS, 3 augustus 2018

Recordaantal natuurbeschermers vermoord
in 2017
Vorig jaar zijn minstens 207 land- en
milieuactivisten vermoord, meldt Global
Witness. Het gaat om inheemse leiders,
activisten en natuurbeschermers die hun
leefomgeving wilden beschermen tegen
mijnbouw, industriële landbouw en andere
verwoestende industrieën. Volgens de
mensenrechten- en milieuorganisatie gaat
het om het hoogste aantal sinds 2002, het
jaar waarin voor het eerst statistieken
werden bijgehouden. Global Witness schat
dat het werkelijke aantal nog hoger ligt,
omdat het moeilijk is gegevens te
verzamelen.

Kerken van Amazone slaan alarm over lot
volksstammen
Volgens REPAM (Red Eclesial
Panamazónica), het Kerkelijke Netwerk voor
het Amazonewoud, zijn meer dan 150
geïsoleerd levende volksstammen uit het
regenwoud met uitsterven bedreigd. Het
betreft volkeren uit Brazilië, Peru, Ecuador
en Bolivia. De kerken uit de regio verwijzen
in hun gemeenschappelijke waarschuwing
naar de nefaste invloed van de houtkap en
andere vernielingen in het regenwoud, de
industrie en illegale mijnbouw, evenals de
steeds groter wordende impact van de agro
business. Volgens REPAM hebben
verschillende van deze volkeren nog steeds
geen contact gehad met de westerse
beschaving. De zorg om hun voortbestaan
moet volgens REPAM een van de prioriteiten
zijn van de regionale Amazonesynode, die in
oktober 2019 op initiatief van paus
Franciscus in het Vaticaan plaatsheeft.
Bron: Kathpress.at

In het rapport At What Cost? dat eind juli
verscheen, staat dat de agro business de
mijnbouw heeft ingehaald als het gaat om
de sector waar de meeste doden vallen.
Moord is de meest extreme tactiek om
mensen het zwijgen op te leggen. Maar
daarnaast is sprake van doodsbedreigingen,
arrestaties, intimidatie, cyberaanvallen,
seksuele agressie en rechtszaken, zegt
Global Witness.
De doden vielen in 22 verschillende landen.
Brazilië voert de lijst aan met 57 slachtoffers,
gevolgd door de Filipijnen waar 48 activisten
vermoord werden. Van de moorden vond 60
procent plaats in Latijns-Amerika. Onder
bestrijders van stroperij vielen 23 doden.
Daarbij ging het met name om
parkopzichters in Afrikaanse landen.
In het rapport wordt een verband gelegd
met producten die hier in de supermarkten
en winkels terechtkomen. Grootschalige
landbouw, mijnbouw en houtkap leveren
componenten en ingrediënten voor deze
producten, zoals palmolie voor shampoo,
hout voor meubels en soja.
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Overheden en bedrijven moeten volgens
Global Witness ervoor zorgen dat een
bevolking de mogelijkheid heeft ‘nee’ te
zeggen tegen projecten zoals mijnbouw op
hun land. Ze moeten activisten die risico
lopen beschermen en daders van geweld
vervolgen.
Bron: IPS, 25 juli 2018

Zonnepanelen voor fraterhuis
Begin deze zomer heeft de congregatie van
Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van
Barmhartigheid zonnepanelen aangebracht
op het dak van hun Generalaat in Tilburg. In
een verklaring liet de congregatie weten dat
te hebben gedaan om gehoor te geven aan
de oproep van paus Franciscus om zorg te
dragen voor de aarde, ‘ons gemeenschappelijk huis’, en het tegengaan van
klimaatverandering. “In Laudato Si’ nodigt
paus Franciscus ons allen uit om te werken
aan een wereld die toekomst biedt aan de
generaties die na ons komen en aan de
gehele schepping. Onze zonnepanelen zijn
een klein, maar concreet antwoord op deze
oproep.”
Bron: cmmbrothers.org

Britse kerken stappen over op
hernieuwbare energie
Volgens de BBC zijn meer dan 5.500 kerken
in het hele Verenigde Koninkrijk overgestapt
op hernieuwbare energie. Daarmee willen zij
een voorbeeld geven bij de mentaliteitsverandering, die noodzakelijk is om de
klimaatverandering het hoofd te bieden.
De snelle aanpassing werd mogelijk gemaakt
dankzij een ambitieus programma van de
Anglicaanse kerk, maar evenzeer dankzij
projecten van de hulporganisaties Christian
Aid en Tearfund. Ook de katholieke kerk,
baptisten, methodisten, Quakers en het
Leger des Heils kiezen volop voor groene,
hernieuwbare energie. De anglicaanse
bisschop Nicholas Holtam van Salisbury liet
weten dat mensen moeten beseffen dat de
klimaatopwarming een onrecht is dat in
eerste instantie de allerarmsten en meest
kwetsbaren treft. “Het is fantastisch dat de
kerken hun ecologische voetafdruk
terugdringen. Tegelijk geven zij een sterke
impuls aan groene energie, die essentieel is
om de CO2-uitstoot terug te dringen. Met
deze krachtenbundeling kunnen kerken een
verschil maken,” aldus Holtam.
Bron: Premier Christian Radio/BBC
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“Weggooien van voedsel is diefstal van wie
arm en hongerig is”
Begin augustus week was er grote ophef
over een lading te kleine pruimen. Het fruit
was drie millimeter te klein voor supermarkten, waardoor de fruitteler ermee
dreigde te blijven zitten. De zus van de
fruitteler zocht hulp en dat leidde tot een
oproep op Facebook om de pruimen alsnog
als voedsel te gebruiken. Het bericht ging
viral en er ontstond een ware run op de
kleine pruimen. Tenslotte hebben
particulieren, bedrijven en winkels uit het
hele land alle kleine pruimen gekocht.
Er lijkt steeds meer weerstand te ontstaan
tegen het onnodig verspillen van voedsel.
Zo’n tien procent van alle groenten en fruit
wordt verspild, omdat het niet voldoet aan
bepaalde ‘schoonheidsregels’, vastgelegd in
de Europese handelsnormen. Hierdoor
moeten lekkere en gezonde producten
worden ‘doorgedraaid’, simpelweg omdat ze
niet ‘mooi’ genoeg zijn. Carla Dik-Faber
(Christen Unie) strijdt al jaren tegen
voedselverspilling.
5

In een open brief aan de supermarkten
schreef zij: “Nederlanders gooien ieder jaar
800 miljoen kilo voedsel weg. Dat zijn
100.000 vuilniswagens vol. Samen gooien we
hiermee voor 2,6 miljard euro aan voedsel
weg. Terwijl 70.000 gezinnen in ons land
afhankelijk zijn van de voedselbanken,
belandt iedere dag weer prima voedsel in de
afvalcontainer. Dit is mij een doorn in het
oog. U toch ook?”

Tip 3: Bewaar eten op de juiste plek: Tijdens
het rijpen verspreiden bananen, appels,
peren en perziken een gas dat de rijping van
ander fruit versnelt. Als je dit niet wilt, leg
deze fruitsoorten dan op een aparte schaal.
Op voedingscentrum.nl kun je meer lezen
over hoe je verschillende etenswaren het
beste kunt bewaren.
Tip 4: Gebruik je zintuigen: Niet alles wat een
houdbaarheidsdatum heeft, hoeft voor die
datum op te zijn. Kijk, ruik en proef of het
nog goed is. Karnemelk en yoghurt gaan
vaak langer mee. Wees wel voorzichtig met
vlees en vis.

Ook paus Franciscus sprak zich uit over
voedselverspilling. In juni 2013 zei hij tegen
de paar duizend mensen die zich
verzamelden op het Sint Pietersplein: “Laten
we geen voedsel verspillen of eten
weggooien. Weggooien van voedsel is als
diefstal van wie arm en hongerig is.”

Tip 5: Gebruik een kliekjeskookboek: Wat
kun je nog met oud brood of een pan witte
rijst? Blader eens door ‘Het nieuwe
kliekjesboek’ of ‘Lekker koken met restjes’.

Uit onderzoek van Micha Nederland blijkt
dat christenen in hun omgang met de
schepping in niets verschillen van andere
Nederlanders. “Wat betreft het beheer van
de schepping is er nauwelijks verschil in
levensstijl tussen christenen die naar de kerk
gaan en het (algemene) Nederlandse
publiek. Kerkgangers zien het wel als hun
plicht om met dit thema aan de slag te gaan,
maar de innerlijke motivatie ontbreekt”,
aldus het onderzoek.

Tip 6: Deel je eten: In verschillende steden
kunnen mensen voedsel delen via speciale
Facebookpagina’s ‘Stop Voedselverspilling’.
Of deel op de ouderwetse manier al die
appels uit jouw moestuin gewoon met
vrienden en buren.
Tip 7: Koop een kip: Of een paard, of varken
of konijn. Deze dieren smikkelen van de
restjes waar je zelf echt niets meer mee
kunt.

Wat kunnen we doen om zorgvuldiger met
eten om te gaan? Op Wereldvoedseldag
2017 (16 oktober), kwam EO Visie met de
volgende tips:

Bron: EO.nl, 3 augustus 2018

Tip 1: Maak een lijstje: Kijk voordat je naar
de winkel gaat, wat voor eten je nog in huis
hebt. Zit er iets bij dat snel op moet? Baseer
daar je maaltijd dan op.
Maak een boodschappenlijstje met wat je
nog nodig hebt. Eenmaal in de winkel is het
zaak om niet van je lijstje af te wijken.
Tip 2: Doe boodschappen met een volle
maag: Als je boodschappen doet met een
knorrende maag, koop je snel te veel eten.
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VREDE

totstandkoming van een convenant. Nu het
er is en het zich bovendien op een breed
palet aan thema’s richt, kan tijdens de
uitvoering ervan gewerkt worden aan
verbetering van het beleggingsbeleid in de
volle breedte en aan het voorkomen van
negatieve impact van beleggingen voor
mens, dier en milieu. De rol van ngo’s (PAX,
Amnesty International Nederland, Stichting
Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Save the
Children en World Animal Protection, FNV)
en de Nederlandse overheid is om
verzekeraars te helpen bij het vinden van
oplossingen.
Bron: eerlijkegeldwijzer.nl, 5 juli 2018

De wereld opdelen in categorieën van
‘wij’ en ‘onze vijanden’ schept angst.
Een bedrieglijke rechtvaardiging voor
agressie en oorlog.
- Asghar Farhadi (Iraans filmregisseur)

Afspraken met verzekeraars over
mensenrechten, milieu en dierenwelzijn
Nederlandse verzekeraars beleggen
gemiddeld meer dan 500 miljard euro. Ze
kunnen niet langer weglopen voor de
verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Op 5
juli ondertekenden de verzekeringssector
(namens 165 verzekeraars),
maatschappelijke organisaties, vakbeweging
en overheid het IMVO Convenant
Verzekeringssector. Het convenant geeft
invulling aan de maatschappelijke
verantwoordelijkheid die verzekeraars
hebben om misstanden bij hun beleggingen
te minimaliseren of uit te sluiten,
bijvoorbeeld door hun invloed aan te
wenden in de richting van bedrijven waarin
ze beleggen als die betrokken zijn bij
dergelijke misstanden.

Wetenschappers en bedrijven spreken zich
uit tegen ‘killer robots’
"De beslissing om een mens te doden mag
nooit genomen worden door een machine."
Dat zeggen 2300 wetenschappers en 140
tech-bedrijven. Zij beloven om nooit mee te
doen aan de ontwikkeling, productie, handel
of het gebruik van dodelijke autonome
wapens, ofwel ‘killer robots’. Deze belofte
werd midden juli gelanceerd tijdens de IJCAI
conferentie in Stockholm, een van de
belangrijkste artificiële intelligentie
conferenties. Onder de ondertekenaars zijn
Google DeepMind, Elon Musk (Tesla, SpaceX), professor Stuart Russell (UC Berkeley), de
European Association for Artificial
Intelligence en University College London.

Ook een aantal in Nederland gevestigde
holdings, zoals Aegon en NN Group, spraken
hun steun aan het convenant uit. Daarmee
verplichten zij zich om er de komende jaren
alles aan te doen om de doelstellingen van
dit convenant op concernniveau te bereiken.
Als zij goed beleid aannemen voor hun
beleggingen, dan moet dat beleid ook voor
hun buitenlandse dochters gelden.

“Dit is een belangrijk signaal”, stelt Kayser
van de Nederlandse vredesorganisatie PAX.
“In 2015 en 2017 zagen we ook al oproepen
van wetenschappers en tech-bedrijven die
waarschuwden voor deze wapens. Zij riepen
toen de Verenigde Naties op om deze
ontwikkeling een halt toe te roepen.

De Eerlijke Verzekeringswijzer doet al jaren
onderzoek naar het beleggingsbeleid en de
beleggingspraktijk van de grootste
verzekeringsgroepen in Nederland en
maakte zich lange tijd sterk voor de
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Het is goed dat wetenschappers en
bedrijven nu zelf kijken hoe zij deze
ontwikkeling tegen kunnen houden.”
In augustus 2017 riepen ruim honderd CEO's
van roboticabedrijven de VN op om een
manier te vinden om ons te beschermen
tegen de gevaren van volledig autonome
wapens. Dit volgde op een vergelijkbare
oproep in 2015 van duizenden experts in
kunstmatige intelligentie en robotica
experts. “Het gebeurt niet vaak dat
wetenschappers en bedrijven oproepen tot
beperkingen in hun eigen vakgebied. Het is
dan ook een waarschuwing die we uiterst
serieus moeten nemen,” zegt Kayser.

En vindt u het goed dat financiële
instellingen in uw land actief investeren in
de kernwapenindustrie? Een meerderheid
van de respondenten wil niet langer dat er
Amerikaanse kernwapens in hun land
worden opgeslagen. Zij willen dat hun land
het nieuwe VN-kernwapenverbod
ondertekent, en dat banken stoppen met
investeren in de kernwapenindustrie.
Europese landen weigeren echter tot
vandaag het VN-verbodsverdrag te
ondertekenen. Ze stellen dat dit verdrag
onverenigbaar is met NAVO-lidmaatschap,
hoewel recent onderzoek van Harvard
University aantoont dat ook NAVO-lidstaten
het verbodsverdrag kunnen ondertekenen
zonder de Alliantie te hoeven verlaten.
Militaire en diplomatieke experts zijn het er
ook over eens dat de Amerikaanse
kernwapens in Europa geen enkel militair
nut hebben, terwijl ze handenvol geld
kosten en het risico verhogen op nucleaire
incidenten, blunders of terroristische
incidenten.
Bron: Pax Christi Vlaanderen

Het onderwerp staat sinds 2014 op de
agenda van de VN, waar men bespreekt hoe
om te gaan met autonome wapens. Omdat
diplomatieke processen vaak traag verlopen,
is steun uit de branche van groot belang om
te voorkomen dat dergelijke killer robots
ooit realiteit worden. Eind augustus praat de
VN weer een hele week over dit onderwerp
in Genève.
Bron: paxvoorvrede.nl, 18 juli 2018
Ruime meerderheid Europeanen wil
Amerikaanse kernwapens weg
Recent internationaal onderzoek toont aan
dat veel Europeanen een radicaal ander
kernwapenbeleid verwachten van hun
regeringen. Aan de vooravond van de eerste
verjaardag van het VN-kernwapenverbod (7
juli) en de NAVO-top in Brussel (11-12 juli)
organiseerde Nobelprijswinnaar voor de
Vrede 2017 ICAN een representatieve
publieksenquête in België, Nederland,
Duitsland en Italië. Respondenten werden
een aantal vragen voorgelegd, waaronder:
Vindt u dat Amerikaanse kernwapens
verwijderd moeten worden van uw
grondgebied? Vindt u dat uw regering het
VN-kernwapenverbod moet ondertekenen?
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VLUCHTELINGEN

Vluchtelingen hebben recht op een veilige
thuishaven en een nieuw leven. Niemand
mag worden vervolgd of beboet voor het
bieden van humanitaire hulp of onderdak.

Het is goed mogelijk dat deze
generatie nog berouw zal moeten
tonen. Niet alleen voor de giftige
woorden en gewelddadige
handelingen van de slechte mensen,
maar voor de stuitende stilte en
onverschilligheid van de goede
mensen die maar blijven zitten en
zeggen ‘Wees geduldig.’
- Martin Luther King, Jr.

De ondertekenaars van de petitie vragen dat
de verstrekking van humanitaire hulp of
onderdak voor vluchtelingen niet strafbaar
zijn, dat slachtoffers van mensenhandel en
uitbuiting meer bescherming krijgen en
meer gastvrijheid voor vluchtelingen die
armoede, honger of onveiligheid
ontvluchten, door hen de kans te geven om
een nieuw leven op te bouwen. In Nederland
wordt het initiatief gedragen door Justice
and Peace Nederland, in samenwerking met
Cordaid en Kerk in Actie. Meer informatie
over het initiatief:
https://www.justiceandpeace.nl/nl/doe/een
welkomeuropa/?noredirect=nl_NL
Bron: JRS

Jesuit Refugee Service vraagt solidariteit
met vluchtelingen
De Vluchtelingendienst van de Jezuïeten
(JRS) roept op tot steun voor een
onlinepetitie van een groep ngo’s, gericht
aan het adres van de Europese Commissie.
JRS stelt een groeiende vijandigheid vast, die
ook politiek dreigt vertaald te worden met
een gesloten grenzen- en afwijzingsbeleid.
Met het Europese Burgerinitiatief wordt de
EU aangemoedigd tot initiatieven die de
gastvrijheid bevorderen en wordt
gewaarschuwd tegen het strafbaar maken
van de solidariteit met vluchtelingen in
Europa.
AGENDA

25, 26 augustus, MIVA collecte: Met dit
jaar speciale aandacht voor het werk van
pionier Tawanda Nhamburo in Zimbabwe.

Deze is te downloaden of als papieren
versie te bestellen bij de KNR: cmbr@knr.nl
Op enkele plaatsen wordt een bezinnende
scheppingswandeling gehouden: zie
agenda www.laudato-si.nl.

1 september, wereldwijd:
Wereldgebedsdag voor de schepping.
Tijdens deze dag, in 2015 uitgeroepen door
paus Franciscus, wordt iedereen gevraagd
te bidden voor ‘ons gemeenschappelijk
huis’ de aarde waarop wij wonen. De KNR
maakte een toolkit om met bouwstenen
voor een viering.
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14 september, Vught: Landelijke AMA-dag
met als thema: Verbinden over grenzen /
crossing boundaries
22 september, Utrecht: Symposium ‘In
vrede samenleven’. De Syrisch-katholieke
9

priester p. Jacques Mourad zal spreken
over zijn ervaringen op het gebied van de
interreligieuze ontmoeting en dialoog in
Syrië en Irak. Dhr. Rasit Bal en prof. dr.
Marcel Poorthuis gaan in op godsdienstvrijheid, verdraagzaamheid en interreligieuze dialoog in Nederland. Informatie
en aanmelden:
http://www.oecumene.nl/kalender/agend
a/117-symposium-in-vrede-samenleven

17 november, Den Bosch: Oecumenisch
middaggebed ‘een litanie van hoop’ – over
mgr. Schraven en hedendaags verzet tegen
geweld tegen vrouwen. Locatie: Klooster
van de Franciscanen, Van der Does de
Willeboissingel 12. Tijd: 14.00 u. tot 16.00
u. Mgr. Schraven werd in 1937 in China
met zeven metgezellen vermoord, toen hij
weigerde 200 vrouwen over te dragen aan
Japanse soldaten. Voor meer informatie,
zie:
https://www.knr.nl/organisatie/activiteit.a
sp?activiteit_id=3518

Vanaf 22 september, Den Bosch: Heb de
vreemde lief’ Vreemdelingschap en
gastvrijheid in het vroege en oosterse
christendom. Vijf bijeenkomsten in het
kader van het leerhuis. Meer info

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

15-23 september, landelijk: Vredesweek
2018. Thema dit jaar is ‘Generaties voor
vrede’. Dat geeft aan hoe belangrijk
verbinding en solidariteit is tussen de
verschillende generaties: om van elkaar te
leren, elkaar te bemoedigen en samen op
te trekken op de weg van vrede. Kijk op
https://vredesweek.nl/agenda/kaart voor
een activiteit bij jou in de buurt.
6 oktober, Utrecht: Ontmoetingsdag
Missio. Tevens start van de
wereldmissiemaand. Dit jaar staan enkele
projecten in Ethiopië centraal.
6 oktober, Nijmegen: Congresdag Netwerk
Katholieke vrouwen: #MeToo en
vrouwelijke waardigheid.
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