Nummer 14, februari 2018
Redactioneel: Aswoensdag bij de grensgevangenis
Met een vijftigtal mensen komen we op Aswoensdag samen bij het gevangeniscomplex
vlakbij Schiphol. Na een openingswoord en de klassieke Vastenlezing uit de profeet Joël –
‘Keer nu terug tot Mij met heel je hart’, maken we een rondgang om het imposante gebouw.
Over de hoge muren heen zien we op de bovenste etages mensen. We zwaaien, zij zwaaien
enthousiast terug. Het heeft iets hulpeloos. Maar de vluchtelingen die binnen zitten
opgesloten zijn duidelijk blij dat we er staan. We trekken verder. Aan de zijkant van het
gebouw staan we stil voor het klassieke ritueel van deze dag. De Indonesische priester die
voorgaat tekent een askruisje op het voorhoofd van de deelnemers en herinnert ons:
‘Gedenk mens, stof zijt gij en tot stof zult gij weder keren.’
Dit besef helpt ons om ons de komende veertig dagen te bezinnen op wat er echt toe doet in
het leven en wat ons ervan weerhoudt om te leven in liefde en verbondenheid met
medemensen en medeschepselen. Maar bekering is geen louter individueel gebeuren; het
heeft ook een maatschappelijke dimensie. De priester markeert ook het gebouw met een
kruisje. Eens zal ook dit systeem van uitsluiting en ongelijkheid ten onder gaan.
Gerard Moorman

VREDE
Zuid-Soedanese bisschop wint Roosevelt Four
Freedoms Award
Bisschop Paride Taban ontvangt woensdag 16
mei 2018 de onderscheiding voor de Vrijheid van
Godsdienst, één van de Four Freedoms Awards
die jaarlijks worden uitgereikt. Hij krijgt deze
voor zijn uitzonderlijke inzet voor vrede in het
door oorlog geteisterde Zuid-Soedan.
De Roosevelt Four Freedoms Award is een van de
meest prestigieuze onderscheidingen ter wereld
voor mensenrechten.
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Eerdere winnaars zijn onder andere Nelson
Mandela, Bisschop Tutu en Malala Yousafzai.
Taban is een belangrijk baken van hoop voor veel
mensen in Zuid-Soedan. Er zijn niet veel mensen
die met alle betrokkenen in het conflict contact
hebben en ze tot verantwoording roepen zoals
hij doet.
Al voor de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan
was hij als bisschop actief voor vrede tussen
Zuid-Soedan en Soedan. Hij werd tijdelijk
gevangen gezet door het Sudan People’s
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Liberation Army (toen nog een leger van
vrijheidsstrijders). Na zijn pensioen richtte hij in
2005 Kuron Peace Village op. Hier worden
jongeren en leiders van gemeenschappen
gevormd in conflicttransformatie en –resolutie
en leren ze vreedzaam samen te leven. Ze
kunnen zo bij terugkomst in hun
gemeenschappen een beter tegenwicht bieden
aan het conflict, dat al jaren duurt.
Vredesorganisatie PAX werkte mee aan de
oprichting van het vredesdorp, adviseert het
vredeswerk in Kuron en het versterken van
lokale vredescomités.

Wijze woorden
‘Als je gelijk hebt, hoef je niet boos te worden.
Als je je vergist, heb je niet het recht om boos
te worden.’ ‘Geduld binnen een familie is
liefde. Geduld met anderen is respect. Geduld
met jezelf is vertrouwen. Geduld met God is
geloof.’ ‘Denk niet teveel aan het verleden,
want dit leidt tot tranen. Denk niet teveel aan
de toekomst, het zal je angstig maken. Leef in
het nu met een glimlach, het zal je geest
opbeuren.’ ‘Elke uitdaging in het leven kan
ons bitter maken of beter. Elk probleem kan
ons breken of maken.’ ‘Het is aan ons of we
slachtoffer zijn of overwinnen.’ ‘Mooie dingen
zijn niet altijd goed, maar goede dingen zijn
altijd mooi.’ ‘Weet je waarom God een ruimte
tussen onze vingers heeft gelaten? Zodat
wanneer een speciaal iemand langkomt hij of
zij die ruimte kan innemen door jouw hand
vast te houden.’

Toen Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk werd,
was de mogelijkheid van langdurige vrede in het
land zeer beperkt vanwege sociale, politieke en
etnische spanningen. Inmiddels is het conflict
verder gefragmenteerd met veel nieuwe
strijdende partijen en een groter aantal
conflicten. Een groot deel van de bevolking is
gevlucht, land wordt onvoldoende bewerkt, er
heerst honger en wetteloosheid en de
hulpbronnen zijn schaars.
Bron: PAX, 6 febr. 2018

Geheim voor een mooie oude dag
Maak je niet teveel zorgen. Speel meer. Rijd
minder, wandel meer. Kijk minder boos,
glimlach meer. Eet minder, kauw meer. Drink
minder, adem meer. Preek minder, steek de
handen uit de mouwen. Verspil minder, wees
zuiniger. Ga minder, rust meer.

De mythe van de kleine kernwapens
Op 2 februari 2018 publiceerde het Pentagon de
nieuwe Nuclear Posture Review (NPR). Dat is het
belangrijkste beleidsdocument over de rol van
kernwapens in het Amerikaanse
veiligheidsbeleid. De nieuwe NPR voorziet onder
meer de ontwikkeling en productie van nieuwe
‘kleine’ kernwapens - kernwapens met koppen
lager dan 5 kiloton. Ter vergelijking: de kernbom
op Hiroshima had een kracht van 20 kiloton. Ook
een bom van 5 kiloton legt een belangrijk deel
van een grote stad in de as. Dus als men het
heeft over ‘kleine’ kernwapens, gaat het om
massavernietigingswapens met catastrofale
impact.

Wijze woorden van bisschop Taban
Woorden van vrede
Liefde, vreugde, vrede, compassie,
sympathie, vriendelijkheid,
waarachtigheid, tederheid, zelf discipline,
nederigheid, armoede,
vergevingsgezindheid, genade,
vriendschap, vertrouwen, eenheid,
zuiverheid, geloof, hoop, ik houd van je, ik
mis je, bedankt, ik vergeef, wij vergeten,
samen, ik heb me vergist, het spijt me,
begrip, onderscheiding, wijsheid.
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Wereldeconomisch Forum in Davos (22 tot 26
januari jl.): “Er bestaat geen enkele morele
rechtvaardiging voor het gebruik van deze
wapens. Het gevaar van het gebruik van
kernwapens vanwege een vergissing of een
menselijke onverantwoordelijkheid is heel reëel.

De publicatie van de NPR leidde tot tal van
reacties over heel de wereld. Wetenschappers
van de Bulletin of the Atomic Scientists houden
sinds 1947 een symbolische klok bij die aangeeft
hoe dicht we staan bij een door de mens
veroorzaakte wereldwijde ramp. In januari 2018
verplaatsten de wetenschappers de wijzer naar
twee voor twaalf. Dat is nog maar één keer
eerder gebeurd, tijdens de Koude Oorlog in
1953. Toen testten de VS en de Sovjetunie
waterstofbommen.

Toch blijven deze wapens de hoeksteen van ons
veiligheidsdenken. De tijd is aangebroken om er
ons samen over uit te spreken dat dit een
vergissing is.”
Volgens aartsbisschop Silvano Tomasi, de
voormalige waarnemer van de Heilige Stoel bij
de VN, wordt nu de aanzet gegeven voor een
nieuwe wapenwedloop om internationaal aan
invloed te winnen. Hij waarschuwt ervoor dat de
nieuwe koers van de Trump-regering het risico
op gebruik van nucleaire wapens sterk doet
toenemen.

Beatrice Fihn, directrice van de Internationale
Campagne tot Afschaffing van Kernwapens
(ICAN) die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede
won, ziet twee verschillende ontwikkelingen.
“De landen die kernwapens tot hun beschikking
hebben, worden agressiever. Maar ook zien we
een grote protestbeweging van de samenleving.
En de meeste landen zijn tegen Trumps strategie
en zien wat hij doet als illegaal.”
Fihn roep landen op om zich te verzetten tegen
het nieuwe Amerikaanse beleid. “We moeten
samenspannen en een streep trekken: dit is geen
normaal gedrag.”

Ook financiële instellingen stellen zich kritisch
op. Zo heeft het grootste pensioenfonds van
Nederland, het ABP, laten weten te stoppen met
het investeren in bedrijven die zijn betrokken bij
de productie van kernwapens. In 2016 bleek nog
dat het ABP ongeveer 1 miljard dollar
investeerde in kernwapens. Het pensioenfonds
geeft zelf aan dat het wereldwijde verbod van de
VN in juli 2017 de doorslag gaf voor dit
historische besluit.
Bron: MO magazine, 6 febr. 2018; WCC/kerknet;
PAX, 11 januari 2018

De Wereldraad van Kerken en het Vaticaan
steunen de ICAN. Dr. Olav Fykse Tveit, de
secretaris-generaal van de Wereldraad van
Kerken (WCC), zei ter gelegenheid van het

ZORG VOOR DE SCHEPPING
2017: Het warmste jaar zónder El Niño
Klimaatinstituten zoals het KNMI en NASA
presenteren aan het begin van het jaar hun
meetgegevens van het afgelopen jaar. Daaruit
blijkt dat in 2017 weer een groot aantal
klimaatrecords is gesneuveld. Mondiaal was
2017 het op één na warmste jaar. Alleen 2016
was warmer – terwijl 2015 en 2014 de top vier
aanvullen. Wat opmerkelijk is, is dat 2017 ‘het
warmste jaar zónder El Niño’ was – een
tropisch weerfenomeen dat temperaturen
tijdelijk verder verhoogt.

“Wat ik eigenlijk wil zeggen is dit: dat al
het leven met elkaar verbonden is, dat we
op een bepaalde manier allemaal deel
uitmaken van een netwerk van
wederkerigheid, verbonden in een en
dezelfde lotsbestemming. Al wat de een
direct raakt, raakt alle anderen indirect.
Om een of andere vreemde reden, kan ik
nooit zijn wat ik zou moeten zijn, totdat jij
bent wat je zou moeten zijn. Jij kan nooit
zijn wat je zou moeten zijn, totdat ik ben
wat ik zou moeten zijn. Dit is de onderling
verbonden structuur van de werkelijkheid.”
- Dr. Martin Luther King Jr., 1965
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De trend van opwarming van de aarde wordt
bevestigd door metingen van de
oceaantemperatuur. Deze is minder gevoelig
voor schommelingen van jaar tot jaar.
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Net als opwarming van de atmosfeer heeft
oceaanopwarming op termijn ook grote
gevolgen. Zo kunnen oceaanstromingen
veranderen en kan de uitwisseling tussen diep
en ondiep water afnemen. Hierdoor kunnen in
de open oceaan zuurstofarme zones ontstaan,
terwijl met name de diepzee te maken krijgt
met afname van marine snow – de
voornaamste voedselbron voor leven op grote
diepte.
Bron: Nieuwsbrief Waddenvereniging, 1
februari 2018

Het rapport onderbouwt dit met verwijzingen
naar wetenschappelijke publicaties.
Het risico voor de volksgezondheid begint bij
het uitbrengen van de bestrijdingsmiddelen
over het land. Door verdamping en verwaaiing
komt een groot deel in de lucht terecht.
Boeren en landarbeiders, maar ook mensen in
de omgeving van industriële
landbouwgronden en plantages, ademen dit
in. “Via onze voeding zijn we nagenoeg
allemaal de klos,” volgens Van Marlen.
“Mensen die dagelijks niet-biologische
voeding eten, krijgen behoorlijk wat residuen
binnen. Omdat planten via hun wortelstelsel
de pesticiden opnemen is het binnenkrijgen
van residuen niet te vermijden met wassen of
schillen.”
Bron: Duurzaamnieuws.nl, 18 februari 2018

Gebruik pesticiden schending mensenrecht
op gezondheid
Het gebruik van pesticiden is een ernstige
bedreiging voor onze gezondheid. Dat
concluderen de Verenigde Naties op basis van
een rapport van begin 2017. Bijna iedereen
krijgt de giftige stoffen binnen, met
afwijkingen, ziektes en zelfs de dood als
gevolg. Volgens het VN-rapport heeft dit
desastreuze gevolgen voor ons ecosysteem –
waaronder de wereldwijde bijensterfte – en
vormt het een ernstige bedreiging voor alles
wat leeft. De enige oplossing, volgens de VN,
is een transitie naar duurzame landbouw.

Ethisch investeren in een tijdperk van
klimaatverandering
De Ierse katholieke ontwikkelingsorganisatie
Trócaire en de Global Catholic Climate
Movement hebben in het najaar van 2017 een
brochure gepubliceerd voor
geloofsgemeenschappen die hun financiële
investeringen tegen het licht willen houden,
gezien de effecten van klimaatverandering. De
brochure baseert zich op het katholieke
sociale denken, in het bijzonder op de visie op
sociale en ecologische duurzaamheid die paus
Franciscus heeft geformuleerd in zijn encycliek
Laudato Si’.
Het afgelopen jaar hebben veel katholieke
instellingen hun investeringen terug getrokken
uit bedrijven die zijn betrokken bij de winning
van fossiele brandstoffen. Dit jaar gaat de
campagne tegen ‘fossiel’ verder. Op 22 april
2018, Earth Day, zullen katholieke organisaties
weer worden uitgenodigd om te divesteren.
De KNR organiseert op 21 april a.s. een
tweede bijeenkomst over ethisch investeren
in een tijd van klimaatverandering. Zie vanaf
half maart voor meer informatie: www.knr.nl
De brochure van Trocaire / GCCM is te vinden
op: http://catholicclimatemovement.global/
wpcontent/uploads/2017/11/GCCM_Tr%C3%B3c
aire-Catholic-Toolkit.pdf

Het rapport van de VN onderstreept de
argumentatie van de campagne ‘Geen BTW op
bio’. Deze is in november gestart door ruim
150 biologische speciaalzaken in Nederland en
loopt tot 20 februari. De campagne wijst erop
dat productie en consumptie van biologische
voeding extra gestimuleerd moet worden en
dat het dan niet helpt als de prijs door
oneerlijke belasting relatief hoog blijft. De
speciaalzaken hebben 60.000 handtekeningen
verzameld. In een interview op de
campagnewebsite verbaast Ronald van
Marlen, bestuurslid van Stichting EKO en Bio
Nederland, zich erover dat bijna niemand deze
noodklok van de VN heeft gehoord. "Het
rapport is snoeihard, maar waarschijnlijk durft
niemand het slechte nieuws te geloven”, aldus
Van Marlen. “Op het hoogst denkbare niveau
hebben ze diepgravend denkwerk afgeleverd
met als conclusie: pesticiden zijn
levensgevaarlijk en overbodig.”
Nieuwsbrief GVS februari 2018
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Amerikaanse Aanbiddingzusters blijven zich
verzetten tegen pijpleiding
De congregatie van de Adorers of the Blood of
Christ zijn sterk betrokken bij het verzet tegen
de Atlantic Sunrise pijpleiding. Deze 250 km
lange pijpleiding moet onderdeel gaan vormen
van het Transco pijpleiding systeem dat van
Texas naar New York loopt. De pijpleiding
loopt dwars over het land van de zusters. In
juli 2017 hebben de zusters een kapel
gebouwd op dit stuk land als protest tegen de
aanleg.
Zorg voor de schepping is voor de zusters een
belangrijk aspect van hun roeping.

betekende een enorme bevestiging van deze
keuze.
De zusters hebben een rechtszaak
aangespannen tegen Transco. Ze voeren hun
religieuze overtuigingen aan als reden. Als ze
winnen, zal het bedrijf het gedeelte van de
pijpleiding dat al is aangelegd op het land
moeten verwijderen.
Bron: NCR, 20 januari 2018

In 2005 hebben zij een Land Ethic
aangenomen, waarin zij aangeven dat zij hun
land op geen enkele manier zullen gebruiken
die schadelijk kan zijn voor de aarde. De
publicatie van de encycliek Laudato Si’
VLUCHTELINGEN
“Deze compacts zullen een kader scheppen
voor beleidsvoorstellen en praktische
maatregelen", zegt de paus. "Ze moeten
geïnspireerd zijn door medeleven,
vooruitziendheid en moed, en elke
gelegenheid benutten om het vredesproces te
bevorderen. Dat is de enige manier waarop
het realisme dat van internationale politiek
wordt verwacht niet uitmondt in cynisme en
de globalisering van onverschilligheid.”

“Als we geen vrede hebben, komt dat
omdat we zijn vergeten dat we elkaar
toebehoren.”
- Moeder Teresa
‘Migranten en vluchtelingen: mensen op zoek
naar vrede’
De vredesboodschap van paus Franciscus van
1 januari 2018 heeft als titel: ‘Migranten en
vluchtelingen: mannen en vrouwen op zoek
naar vrede’. De paus roept mensen van goede
wil op om klaar te staan voor allen die oorlog,
honger, vervolging en achteruitgang van hun
leefmilieu ontvluchten. Wij moeten voor
vrede zorgen “voor elk individu en alle
volkeren, en vooral voor diegenen die het
meeste lijden onder de afwezigheid ervan",
schrijft de paus.

De paus schuift vier actiedoelen naar voren
om migranten en vluchtelingen te helpen en
te beschermen:
Verwelkomen: breid de legale middelen voor
wettelijke toegang uit en drijf migranten niet
langer uit naar landen waar zij geconfronteerd
worden met vervolging en geweld;
Beschermen: erken en verdedig de
onschendbare waardigheid van diegenen die
echte gevaren ontvluchten op zoek naar asiel
en veiligheid, en voorkom de uitbuiting van
deze vluchtelingen;
Ontplooiing: ondersteun de integrale
menselijke ontwikkeling van migranten en
vluchtelingen;

Franciscus roept de VN op om in 2018 actie te
ondernemen in de migratiekwestie, onder
meer door het uitwerken van twee Global
Compacts: een voor veilige en reguliere
migratie, en een tweede voor vluchtelingen.
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Integreren: geef vluchtelingen en migranten
de kans om volledig te participeren in de
samenleving die hen ontvangt, als onderdeel
van een proces van gedeelde verrijking en
vruchtbare samenwerking voor de integrale
menselijke ontwikkeling van de lokale
gemeenschap.

Missiezusters helpen vluchtelingen in
Griekenland
De Missiezusters Dienaressen van de H. Geest
(SSpS) besloten in oktober 2016 om een
vluchtelingenproject in Griekenland op te
zetten. Zij wilden iets doen voor de
erbarmelijke situatie van de vluchtelingen in
Europa. In 2017 is een internationale
gemeenschap van start gegaan in Athene.

“We weten dat het niet voldoende is om ons
hart te openen voor het lijden van anderen”,
zegt de paus nog. “Er is nog heel wat werk te
verzetten voordat onze broeders en zusters
opnieuw in vrede kunnen leven, in een veilig
thuis”.

Momenteel telt deze vier zusters: uit
Oostenrijk, Slovakije, Spanje en India. De
gemeenschap werkt nauw samen met de
Jesuit Refugee Service. Andere zusters of
jongeren die een tijdlang mee willen werken,
zijn welkom.
Bron: Onder Ons, december 201

De Nederlandse tekst is te vinden op de
website van de KNR
RECHTVAARDIGE VERHOUDINGEN WERELDWIJD

Het waren mannen die het land goed kenden
en in vele gevallen zeer
dicht bij de armsten stonden. Vaak namen zij
ook actief deel aan de interreligieuze dialoog.

“Als je ervan uitgaat dat er geen hoop is,
kan je er zeker van zijn dat er geen hoop
zal zijn. Als je ervan uitgaat dat men een
instinct voor vrijheid heeft, dat er kansen
zijn om dingen te veranderen, dan is er een
mogelijkheid dat je een bijdrage kan
leveren aan een betere wereld.”
- Noam Chomsky, Amerikaans taalkundige,
filosoof, mediacriticus en politiek activist.

Broeder Jan Heuft, een medebroeder van de
vermoorde paters, schrijft: “Op deze
afschuwelijke dag van de vier moorden, belde
de hoofdcommissaris van de politie mij op om
dit slechte nieuws mede te delen, maar ook
om in tranen, zijn excuses aan te bieden dat
hij dit niet had kunnen voorkomen.

Zaligverklaring van de martelaren van
Algerije
Eind januari heeft paus Franciscus het decreet
ondertekend voor de zaligverklaring van de
‘martelaren van Algerije’: Mgr. Claverie, de
bisschop van Oran, en 18 religieuzen. Het gaat
om zusters, paters en broeders die zijn
vermoord tijdens de zwarte terroristische
jaren 1990 - 2000. De bekendste zijn de zeven
trappisten van Tibhirine. De anderen zijn
minder bekend. Onder hen bevonden zich vier
witte paters in Tizi - Ouzou. Zij werden op 27
december 1994 neergeschoten in de voortuin
van hun huis. De paters waren werkzaam in
het pastoraat, onderwijs, rechtsbijstand en
maatschappelijke hulp.
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Ook vele bekenden en vrienden uitten hun
afgrijzen en leedwezen over deze
onbegrijpelijke gebeurtenis. Bij de begrafenis
liep de hele stad uit om hun afkeuren te laten
zien van deze laffe daad en de massa riep
luidkeels: ‘Dit waren mannen van God in wie
wij ons vertrouwen hebben gesteld.’ Een
mooier compliment hadden ze aan deze
confraters niet kunnen geven. Al mediterend
over onze confraters, maar ook over de 15
andere martelaren, kan ik niet anders zeggen:
“God heeft werkelijk de besten onder ons uit
gekozen voor het martelaarschap. Mogen zij
onze voorsprekers zijn in de hemel.’”
Bron: Rondzendbrief br. Jan Heuft m.afr., 31
januari 2018
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van de onderdrukte boeren en de inheemse
bevolking. Mensenrechten- en
boerenorganisaties zeggen te zijn ‘voorbereid
op het ergste’.

Mensenrechtenactivisten onder vuur
In de Filippijnen zijn het afgelopen jaar de
meeste burgerrechten- en milieuactivisten
vermoord. Van januari tot november werden
61 activisten gedood, zo blijkt uit cijfers van de
non-gouvernementele organisatie PAN Asia
Pacific (PANAP). Op de tweede plaats volgt
Brazilië met 22 moorden.

Ondertussen gaan de moorden gewoon door.
Op 4 december jl. werd de katholieke priester
Marcelino ‘Tito’ Paez vanaf een motor
doodgeschoten.

De organisatie vreest een verdere toename
van geweld, nadat president Rodrigo Duterte
eind november aankondigde de
vredesonderhandelingen met de vooral in
Mindanao actieve communisten te staken. Op
het tweede grootste eiland van de Filippijnen
genieten de linkse rebellen grote sympathie

Paez was de coördinator van de landelijke
missionarissen van de Filippijnen die zich
inzetten voor de rechten van armen en
boeren.
Bron: KNA, 16 december 2017

OPROEP VOOR RELIGIEUZENPRIJS
In 2018 zal het Bestuur KNR opnieuw een
religieuzenprijs uitreiken. Dit keer is besloten
aan te sluiten bij het Jaarthema 2018:
Jongeren, hun geloof en hun roeping. In een
videoboodschap van april 2017 sprak Paus
Franciscus jongeren toe:

Daarom zal de Religieuzenprijs 2018, een
kunstwerk en een bedrag van € 5.000,--,
worden toegekend aan een project of initiatief
voor en/of door jongeren waarbij jongeren
(tot 35 jaar) deze bewogenheid kunnen
ontdekken en/of vorm geven.
Iedereen kan initiatieven nomineren tot
uiterlijk 1 april 2018. Voor meer informatie
over het aanmelden van nominaties en de
criteria: www. knr.nl

“Jullie, de jongeren, zijn de toekomst. Ik vraag
jullie te bouwen aan de toekomst, te werken
aan een betere wereld. Het is een uitdaging.
Ja, het is een uitdaging. Nemen jullie deze
aan?”
De KNR wil jongeren bemoedigen die deze
uitdaging inderdaad hebben aangenomen. Die
het als hun roeping zien om, vanuit een
religieuze bewogenheid en inspiratie, te
werken aan een betere wereld en zich in
willen zetten voor gerechtigheid, mensen in
de marge of zorg voor de schepping.
Veel religieuzen hebben immers ooit zelf
gehoor gegeven aan een roepstem en een
ideaal zich in te zetten voor anderen.
Zij herkennen en waarderen jonge mensen
die, ook zonder te kiezen voor het
kloosterleven, zich op hun eigen manier willen
inzetten voor een rechtvaardige wereld en
betere toekomst. Daarbij zijn initiatieven die
jongeren helpen en middelen geven om deze
roeping en idealen te ontdekken
ondersteuning waard.
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AGENDA
14 februari - 30 maart, Schiphol: Elke zondag
een wake bij de nieuwe Schipholgevangenis
van 14.00 tot 15.30 uur. Adres:
Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp.
www.schipholwakes.nl

14 april, Den Bosch: Inspiratiedag Week
Nederlandse Missionaris met als sprekers o.a.
missionair werkster Inge Kuiphuis uit
Guatemala en pater Bert Hagendoorn ofm uit
Indonesië. Meer informatie:
www.weeknederlandsemissionaris.nl

7 maart, Tilburg: Lees- en gespreksavond om
20.00 uur, bij de Elimgroep van de Fraters van
Tilburg over de brief van de paus over de
Wereldgebedsdag voor de Armen die
afgelopen jaar op
19 november voor het eerst gehouden werd.
Meer informatie: www.elimgroep.nl

21 april: Bijeenkomst over duurzaam en
ethisch financieel beheer. Meer informatie
vanaf half maart op www.knr.nl
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

Vanaf 17 maart, Megen: VegaChallenge in
kloosterkeuken De zusters Clarissen in Megen
organiseren vanaf 17 maart maandelijks een
vegetarische kookles in hun klooster. Door
vegetarisch eten te stimuleren willen de
zusters een bijdrage leveren aan de toekomst
van 'ons gemeenschappelijk huis'. Meer
informatie:
http://clarissen.nl/megen/kloosterkeuken.html

1 juni, Den Bosch: MIVA –dag met als spreker
mgr. De Korte. Meer informatie: www.miva.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

22 – 24 maart, Groene Hart: Jaarlijkse
pelgrimstocht van Vastenactie. Meer
informatie:
http://www.vastenactie.nl/evenementen/pelgr
imstocht2018

Nieuwsbrief GVS februari 2018

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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