Nummer 6, september 2016
Redactioneel:
De zomer loopt ten einde, met een onverwacht mooie nasleep. Misschien zelfs verdacht
mooi, als we denken aan de klimaatverandering. In het najaar vinden traditiegetrouw veel
activiteiten plaats, waar in deze nieuwsbrief aandacht voor wordt gevraagd: de periode van
de schepping (1 september – 4 oktober 2016), de Vredesweek die net ten einde loopt en
vele andere evenementen, campagnes en activiteiten.
Ter inspiratie begint deze nieuwsbrief met een kort artikel over de priesters die zich in de
krottenwijken van Buenos Aires inzetten voor betere leefomstandigheden. Zij leven de visie
voor van paus Franciscus van een uitnodigende kerk die de handen uitstrekt naar de armen,
een kerk die er niet voor terugdeinst ‘de geur aan te nemen van haar schapen’. Deze
priesters weten dat een lange adem nodig is. Maar zoals een van hen zegt, is langzame
verandering niet erg. “Langzame verandering is sterker”.
Gerard Moorman

GERECHTIGHEID EN VREDE
Priesters in sloppenwijken van Buenos Aires
gaan door in de geest van paus Franciscus.

Deze priesters proberen hoop te geven aan de
mensen en hun levensomstandigheden te
verbeteren. Ze gaan voor in vieringen, bouwen
scholen en helpen drugsverslaafden. Padre
Pepe begon zijn werk hier 21 jaar geleden op
aandringen van aartsbisschop Jorge Bergoglio
(nu: Paus Franciscus). Hij kreeg de opdracht om
zich vooral bezig te houden met de kinderen en
jongeren. Hij werkte 15 jaar in een sloppenwijk,
totdat hij doodsbedreigingen ontving van
drugsdealers. Drie jaar geleden begon hij zijn
pastoraat in Villa Carcova. Padre Pepe is zich
bewust van de risico’s van zijn werk, maar voelt
zich desondanks geroepen door te gaan.

Villa Carcova is een van de ongeveer 50 villas
miserias (‘dorpen van ellende’) in Buenos Aires.
De straten zijn niet geplaveid en de bewoners
leven grotendeels in krotten. Het zijn buurten
met hoge misdaadcijfers. Hier wonen en
werken 20 curas villeros (‘priesters van de
sloppenwijken’).
Een van hen is padre Pepe. Hij spreekt zelf over
een roeping om juist daar te zijn. “Priester zijn
betekent werken met mensen uit de marge.”
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Een andere priester, Juan Isasmendi, herinnert
zich de steun van de toenmalige aartsbisschop
goed. “In de tijd dat Jorge Bergoglio hier was,
kregen we van niemand geld,” zegt Isasmendi,
die woont en werkt in de sloppenwijk Villa 2124 waar paus Franciscus vaak kwam. “Dus ging
hijzelf langs bakkerijen voor brood en bracht
dat ‘s ochtends naar de kinderen. Niemand
hielp hem daarbij. Wat hij deed was belangrijk,
omdat het de mensen een idee geeft van waar
de kerk voor staat.”

veranderingen. Ook al gaat het langzaam, dat is
niet erg. Langzame verandering is sterker.”
Padre Isasmendi legt uit hoe belangrijk het voor
de kerk is om zich onafhankelijk op te stellen
van financieringsbronnen. “Bisschop Bergoglio
stelde zich heel duidelijk op ten opzichte van de
overheid,” zegt hij. “Regelmatig zei hij aan
vertegenwoordigers van de overheid: ‘Met u of
zonder u, zal ik dit werk doen op de manier
waarop ik het doe.’ En dat deed hij ook.”
Voor veel bewoners van de sloppenwijken
overstijgt de rol en aanwezigheid van de
katholieke kerk de grenzen van de religie. De
kerk biedt een veilige plek voor bijeenkomsten,
een plek om te spelen voor de kinderen en,
uiteindelijk, ook een uitweg uit een wereld van
drugs, geweld en misdaad. “Ons pastoraat heeft
veel van een rivier, het is nauw verbonden met
het leven van de mensen en raakt op
verschillende momenten hun levens,” zegt
padre Isasmendi. “De buurt is mijn familie en ik
heb me hier nooit onveilig gevoeld.”

Villas 21-24 is de grootste en meest
dichtbevolkte sloppenwijk aan de zuidkant van
Buenos Aires. Isasmendi begon hier zijn werk als
pastor in 2008. De wijk grenst aan een
industriegebied aan de oevers van een zwaar
vervuilde rivier. De bewoners zijn vooral
immigranten uit Paraguay. Zij kwamen op zoek
naar werk en betere sociale voorzieningen.
Maar in deze wijk is weinig werkgelegenheid, de
levensomstandigheden zijn slecht en de
toegang tot gezondheidszorg en onderwijs is
gebrekkig. Maar het grootste probleem, zegt
Isasmendi, zijn drugs.

Bron: Medill News Service, 25 augustus 2016

“Oorzaak is de marginalisatie van deze mensen.
Vaak zeggen mensen van buiten dat er hier
zoveel zondige mensen zijn. Maar het probleem
is dat het systeem deze mensen gevangen
houdt in armoede en uitzichtloosheid. Niemand
doet de moeite naar hun verhalen te luisteren.”
De sleutel om armoede te doorbreken, zegt hij,
is onderwijs aan de kinderen en hen een
moedige en positieve levenshouding bij te
brengen.
Museum van de Vergeving’ opent deuren
Pastor Isasmendi heeft een groot vertrouwen in
de bewoners van de sloppenwijk; hij heeft hoop
dat hun situatie ten goede kan veranderen.
“Het zijn hardwerkende mensen, met een leven
zoals vele anderen; ze staan ‘s ochtends op om
naar hun werk te gaan en komen vaak ‘s avonds
laat weer thuis.” Hij vertelt dat velen werkzaam
zijn in de bouw of in de huishouding. “Dankzij
Jezus’ aanwezigheid kan de wereld veranderen.
Hij verandert de wereld, en ik zie
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Voormalig IRA terrorist Patrick Magee en Jo
Berry, dochter van Sir Anthony Berry MP die
omkwam bij de aanslag die Magee op
12 oktober 1984 in het Britse Brighton pleegde,
gingen op zondag 18 september 2016 in Steyl
met elkaar in debat. Ze deden dat ter
gelegenheid van de officiële opening van The
Forgiveness Museum. Patrick Magee was in
1984 verantwoordelijk voor de beruchte
bomaanslag in het Britse Brighton.

2

Doelwit was het Grand Hotel waar de
toenmalige premier Margareth Thatcher het
congres van haar conservatieve partij
bijwoonde. Zij overleefde de aanslag, maar vijf
anderen kwamen om het leven. Meer dan 30
mensen raakten gewond. Magee werd
veroordeeld tot acht keer levenslang, maar
werd in 1999 vrijgelaten toen de IRA en de
Britse overheid vrede sloten.

Japanse Vredesboot in Amsterdam
De Peace Boat uit Japan vaart al meer dan 30
jaar rond de wereld voor de promotie van
vrede, mensenrechten en duurzame
ontwikkeling. Van 4 t/m 6 oktober 2016 ligt de
boot aangemeerd in de Passenger Terminal te
Amsterdam.
Een van de opvarenden is een Hibakusha,
letterlijk vertaald “door de explosie getroffen”.
Dat is het Japanse woord voor de overlevenden
van de nucleaire bombardementen op
Hiroshima (6 augustus 1945) en Nagasaki (9
augustus 1945). Toyoko Tagawa was 6 jaar oud
toen de bom op Nagasaki viel. Zij deelt haar
ervaring van de atoombomaanval en legt uit
waarom zij zich samen met andere Hibakushas
hard maakt voor een internationaal
kernwapenverbod. Samen met diverse
nucleaire ontwapening experts praat de
Hibakusha over de impact van kernwapens tot
op de dag van vandaag en wat er wereldwijd
wordt gedaan om kernwapens te verbieden.
Voor meer informatie, zie:
http://nonukes.nl/de-dag-dat-de-bom-viel/

Magee, die in de jaren zeventig een tijd in
Venray woonde en in Overloon werkte, ging
daarna als vredesactivist aan de slag bij The
Forgiveness Project in Londen waarbij daders en
slachtoffers van geweld bij elkaar worden
gebracht. Patrick Magee is onder de indruk van
de stappen die Jo Berry heeft gezet om hem te
ontmoeten. “Ik heb haar vader vermoord en
toch wilde ze met me praten en doet ze haar
best om mijn daden begrijpen. Misschien kan ik
mezelf ooit vergeven wat ik heb gedaan, maar
ik zal altijd moeten leven met het feit dat ik
mensen heb vermoord.”
The Forgiveness Museum is een tijdelijke,
internationale expositie over vergeving. De
expositie bestaat uit persoonlijke verhalen en
voorwerpen die betrekking hebben op
verzoening. Het museum zal op zaterdag
1 oktober 2016 opengaan voor het publiek. De
opening van The Forgiveness Museum is ook de
start van de transformatie van Kloosterdorp
Steyl. De Provincie Limburg, de gemeente Venlo
en Stichting Kloosterdorp Steyl hebben hiervoor
samen een ontwikkelfonds opgezet.

ZORG VOOR DE SCHEPPING
Laudato Si’ blijft richtinggevend voor kerk en
wereld
Een jaar na publicatie van de baanbrekende
encycliek Laudato Si’, benadrukt aartsbisschop
William E. Lori van Baltimore (VS) het blijvende
belang van de boodschap van paus Franciscus.
Hieronder volgen fragmenten van de open brief
die hij onlangs publiceerde.
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“Paus Franciscus roept ons allen op ons te
beijveren de schepping te behoeden. Hij deed zijn
oproep met grote urgentie — met goede reden.
Klimaatverandering is geen probleem van een
verre toekomst. De Wereld
Gezondheidsorganisatie heeft berekend dat
klimaatverandering nu al oorzaak is van meer dan
150.000 doden wereldwijd: door hittegolven,
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ondervoeding en de verspreiding van ziektes. Als
we nu nalaten actie te ondernemen, negeren we
onze morele opdracht om menselijk leven te
beschermen, lijden te voorkomen, te zorgen voor
de armen en een veilige wereld achter te laten
aan de generaties die na ons komen.

Laudato Si’ website en Facebookpagina
Onlangs noemde theoloog Erik Borgman de
encycliek Laudato Si’ “een van de belangrijkste
documenten van deze tijd”. Het verbindt namelijk
op aansprekende wijze verschillende thema’s die
tot nog toe veel te weinig in hun samenhang
besproken worden: ecologie, armoede,
economie, veiligheid. Daarmee opent Laudato Si’
vergezichten naar ‘een wereld die toekomst
heeft’. Begin dit jaar heeft de Konferentie
Nederlandse Religieuzen een website gelanceerd
rond Laudato Si’, waarop veel verdiepings- en
werkmateriaal kan worden gedownload:
leeswijzers, gebeden en liturgische suggesties,
verdiepende artikelen. Zie: www.laudato-si.nl
Tegelijk heeft de KNR een Facebookpagina
gestart, waarin berichten worden gedeeld die
direct of indirect raken aan de boodschap van
paus Franciscus: kijk op ‘Laudato Si behartiging NL
en like ons!

De encycliek behandelt een hele reeks
ecologische problemen en legt tegelijk de vinger
op de diepste oorzaak van de huidige sociale
problemen: we voelen ons niet langer met elkaar
verbonden. Bij klimaatverandering komt dit
gebrek aan verbondenheid duidelijk aan het licht:
terwijl het zeeniveau stijgt en ziektes zich dankzij
het warmere klimaat verspreiden, moeten we ons
ervan bewust zijn dat we een gemeenschappelijk
huis met elkaar delen en dat onze levens met
elkaar vervlecht zijn. Droogte, waterschaarste en
gewelddadige conflicten in binnen- of buitenland
raken het leven van mensen overal.
Paus Franciscus biedt ons een ethisch en
spiritueel raamwerk om ons bewust te worden
van onze onderling verbondenheid en om recht te
doen aan onze zusters en broeders over de
gehele wereld en voor de toekomstige generaties.
Mijn hoop is dat we een jaar na publicatie van de
encycliek, de boodschap van de paus opnieuw
mogen horen en er inspiratie uit putten voor
zowel individuele actie als lokale acties die
mensen van goede wil al ondernemen.
Katholieken hebben een inhaalslag te maken op
dit vlak, maar er is al een verschuiving gaande in
de richting van duurzame initiatieven. Ik heb met
eigen ogen kunnen ervaren hoe concrete acties,
zoals het plaatsen van zonnepanelen op een
kerkdak, verder werkt: zonnepanelen zijn een
geweldige manier om gesprekken op gang te
brengen en nodigen uit tot diepere reflectie hoe
we beter zorg kunnen dragen voor de gaven die
we hebben ontvangen van God.”

Monsanto voor tribunaal
Het Monsanto Tribunaal is een internationaal
initiatief van mensen en organisaties om
Monsanto aansprakelijk te stellen voor
schendingen van mensenrechten, voor misdaden
tegen de menselijkheid, en voor ecocide. Onder
hen zijn ook internationaal bekende mensen als
de Indiase wetenschapster en milieuactiviste
Vandana Shiva en voormalig VN rapporteur voor
voedselzekerheid Olivier de Schutter.
Vooraanstaande rechters zullen tussen
14 en 18 oktober 2016 in Den Haag getuigenissen
horen van slachtoffers, en een adviserende
mening afleveren die de procedures volgt van het
Internationale Gerechtshof.

Bron: The Baltimore Sun, 15 september 2016
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Een gelijktijdig Volksvergadering (People's
Assembly) zal de kans geven aan sociale
bewegingen om samen te komen en te plannen
voor de gewenste toekomst.

Dat is onacceptabel. We willen voor iedereen
schone lucht."
Met behulp van een luchtkwaliteitsplan moet
Nederland zorgen dat het binnen een half jaar in
elk geval voldoet aan de wettelijke normen, eist
Milieudefensie. Die normen zijn Europees
vastgesteld en Nederland overschrijdt ze al sinds
2010. Gezien de aard van de luchtvervuiling zullen
veel maatregelen lokaal moeten worden
genomen. Toch klaagt Milieudefensie niet de
gemeenten, maar de landelijke overheid aan. Die
frustreert vaak het gemeentelijk beleid, zegt Knol.
Zo stemde dit voorjaar een Kamermeerderheid
tegen de instelling van gemeentelijke milieuzones
en hield het ministerie lange tijd het verbod op
dat Amsterdam vanaf 1 januari 2018 oplegt aan
verouderde scooters. Zie:
https://steun.milieudefensie.nl/product/crowdfu
nding_1

Monsanto bevordert volgens de initiatiefnemers
van het tribunaal een agro-industrieel model dat
voor tenminste een derde bijdraagt aan de totale
mondiale antropogene broeikasgassen; het
bedrijf is ook grotendeels verantwoordelijk voor
de uitputting van de beschikbare bodems en
watervoorraden, voor de uitroeiing van soorten
en afnemende biodiversiteit, en de verdrijving
van miljoenen kleine boeren wereldwijd. Dit
model vormt een bedreiging voor de
voedselsoevereiniteit van de bewoners door het
patenteren van zaden en het privatiseren van
leven. Het tribunaal kan alle steun gebruiken.
Enkele mogelijkheden:




Deel berichten over het tribunaal via de
sociale media
geef je op als ondersteuner van het tribunaal
via www.monsanto-tribunaln.org
like de Facebookpagina van het Monsanto
Tribunaal.

Kloostertuin herleeft in Sibculo door
protestanten
In Sibculo (gemeente Hardenberg) is op Open
Monumentendag, 10 september 2016, religieus
erfgoed tot leven gekomen door de opening van
een kloostertuin. Die is aangelegd op de
binnenplaats van een voormalig
Cisterciënzerklooster uit de 15e eeuw, dat
inmiddels is verdwenen. In de Stichting Klooster
Sibculo die het leeuwen aandeel van deze klus op
zich nam, zijn een aantal protestanten, maar geen
katholieken vertegenwoordigd. Ook de
grondeigenaar is niet religieus, maar vanaf zijn
16e jaar werd hij op zijn brommer geraakt door
deze bijzondere plaats. Hij kocht het land toen
het mogelijk was.

Schone lucht een mensenrecht
Wel meer asfalt en hogere snelheden op de
autowegen, maar onvoldoende maatregelen om
de luchtvervuiling tegen te gaan. Milieudefensie is
het zat. Omdat de gezondheid van Nederlanders
op het spel staat, sleept de belangenorganisatie
de staat voor de rechter. De dagvaarding is
1 augustus 2016 bezorgd op het ministerie van
infrastructuur en milieu.

De vierkante basisvorm van deze kloostertuin
herinnert aan het nieuwe Jeruzalem zoals dat in
het laatste boek van de bijbel wordt geschetst:
vier gelijke zijden, gelijke maten als verwijzing
naar gerechtigheid met poorten die openstaan
voor alle volken uit de vier windstreken.
Een paradijstuin om te dromen van vrede, een
tuin om met je handen in de aarde te beseffen
dat je mens van aarde bent. De tuin vertelt het
verhaal van liefde en aandacht voor de Ander,
anderen, de aarde.

Het gaat hun allereerst om een principeuitspraak: dat Nederland de mensenrechten
schendt door ongezonde lucht - die vooral van
verkeer komt - niet aan te pakken, zegt Anne Knol
van Milieudefensie. "Duizenden Nederlanders
gaan eerder dood en tienduizenden worden ziek
als gevolg van de vervuilde lucht die ze inademen.
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Een opening van een kloostertuin past in deze
‘periode van de schepping’ (1 september -15
oktober 2016) waarin de gemeenschappelijke
Europese Kerken op verschillende wijzen stil staan
bij de kwetsbare aarde en onze
verantwoordelijkheid. Voor meer informatie, kijk
op: www.kloostersibculo.nl .
Zelf een ‘ paradijstuin’ aanleggen bij de kerk of
thuis? Kijk voor suggesties op www.kerktuinen.nl
en www.kloostertuinen.nl.

De golf aan publiciteit overviel ook de mensen
van Emmaüs Feniks (Tegelen, Limburg). Want
daar worden de doodskisten gemaakt.
Het idee ontstond toen een klant vroeg om een
tweedehands doodskist.
Omdat doodskisten niet mogen worden
hergebruikt, besloot men ze zelf te maken. Want
tweedehands hout van vooral bedden en kasten
was er genoeg. De reacties van klanten waren
meteen enthousiast. ‘Ik neem bewust in deze
afvalhoutenkist afscheid van het aardse leven. In
de wetenschap dat ik hiermee andere mensen
meer hoop en perspectief kan geven’ – zo dichtte
een koper. Bestellingen en informatieaanvragen
komen inmiddels uit het hele land. De prijs ligt
rond de 400 euro.
Voor meer info: www.emmaus-feniks.nl

(Tini Brugge – groene websites van de Raad van
Kerken en vrijwilliger bij het PKN Kerk in Actieproject Groene kerken)
Tweedehands doodskisten van Emmaüs
‘Kringloopwinkel verkoopt doodskisten.
Handgemaakt en milieuvriendelijk.’ Radio en TV
brachten het nieuws prominent.
VLUCHTELINGEN
Rapport over brand in detentiecentrum
Rotterdam

rook ingeademd, toen ze eindelijk een voor
een waren bevrijd werden ze urenlang in de
kou buiten gelaten zonder adequate kleding of
voedsel. Van enige vorm van begeleiding om
de zeer traumatische ervaring te verwerken
was ook in Rotterdam geen sprake.

Op woensdagavond 25 mei 2016 woedde in
het vreemdelingendetentiecentrum aan de
Portelabaan in Rotterdam een brand. Bij deze
brand zijn gelukkig geen (dodelijke)
slachtoffers te betreuren. Toch kreeg het
Meldpunt Vreemdelingendetentie vele
verontrustende telefoontjes van vluchtelingen
die op het moment van de brand opgesloten
waren geweest. Toen bij navraag bleek dat de
Inspectie Veiligheid en Justitie geen aanleiding
zag om nader onderzoek te doen hebben
Amnesty International, het Meldpunt
Vreemdelingendetentie van Stichting LOS en
Dokters van de Wereld zelf – voor zover dat
binnen hun mogelijkheden lag – onderzoek
gedaan naar de gang van zaken rondom de
brand.

Al vele jaren pleiten mensenrechten- en
vluchtelingenorganisaties voor het in beginsel
niet detineren en zeker niet insluiten op cel
van mensen die enkel en alleen in afwachting
zijn van hun uitzetting of in afwachting zijn
van de uitkomst van hun asielverzoek.
Gevangenschap maakt mensen kwetsbaar en
leidt tot grote machteloosheid, rechteloosheid
en afhankelijkheid. In geval van
vreemdelingenbewaring komt daar
onzekerheid over de duur van de detentie,
onduidelijkheid over de toekomst en het
gevoel ten onrechte als crimineel te worden
behandeld bij. Meerdere (nationale en
internationale) rapporten wijzen dan ook op
de risico’s van gezondheidsschade ten gevolge
van opsluiting.
Bron: http://wereldhuis.org/rapport-overbrand-in-detentiecentrum-rotterdam/

Er lijkt na de Schipholbrand in 2005, waar elf
ingesloten vreemdelingen om het leven
kwamen, niets te zijn gedaan met de
aanbevelingen die toen werden opgesteld.
Celdeuren bleven ook nu tijdens de brand
gesloten, de opgesloten mensen hebben veel
Nieuwsbrief GVS september 2016
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AGENDA
17 – 25 september 2016: Vredesweek. In een
tijd waarin angst voor terreur en oorlog de
boventoon voert en duizenden vluchtelingen
op zoek zijn naar een veilig heenkomen,
organiseert vredesorganisatie PAX voor de
50ste keer de Vredesweek. In 2016 is het
motto opnieuw ‘Vrede verbindt’. Juist nu groeit
het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is.
Het is een voorrecht waar we ons met elkaar
voor moeten blijven inzetten.

Aardehuis Olst, Tiny houses; titel van zijn
lezing: ‘We doen het zelf: naar een alledaags
besef van verbondenheid.’ Bijdrage € 5,-. Zie:
http://www.stoutenburg.nl/activiteiten.htm#st
outenburglezing
5 oktober 2016: AMA-dag in Biezenmortel.
Thema: Laudato Si en AMA, werk maken van
wereldwijde solidariteit. Meer informatie
10 oktober 2016: Dag van de Duurzaamheid. In
het hele land vinden duizenden activiteiten
plaats om de laten zien dat duurzaamheid
noodzakelijk en goed is. Zie:
http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/

24 september 2016: ‘Manifeesten’ voor vrede.
In de avond en nacht van zaterdag op zondag
geven tal van performers hun invulling aan
vrede tijdens Manifeest in de Stadsschouwburg
Amsterdam. Zie: www.manifeest.nl

10 oktober 2016: Kleurrijk Religieus Leven.
Religieus Pionieren in Nederland. Met o.a. ds
Rikko Voorberg, kerkpionier en oprichter PopUp kerk en themagesprekken rond
verschillende vormen van missie in Nederland.
Zie agenda website KNR

1 oktober 2016: ontmoetingsdag Missio. Op
zaterdag 1 oktober 2016 geeft Missio het
startsein voor de Wereldmissiemaand op haar
jaarlijkse Ontmoetingsdag in het Bonifaciushuis
te Utrecht van 10.00 tot 13.00 uur.
Wereldmissiemaand staat dit jaar in het teken
van de katholieke gelovigen in de Filippijnen.
Theo van Loon, oud-missionaris in de
Filippijnen zal een lezing verzorgen. De leden
van de Filipijnse gemeenschap in Nederland
(FCC) zullen eveneens hun medewerking aan
de ontmoetingsdag verlenen. Meer informatie:
www.missio.nl

17 oktober 2016: Wereldarmoededag.
Op 17 oktober 2016 wordt elk jaar wereldwijd
stilgestaan bij verzet tegen armoede. Ook in
Nederland is dit elk jaar aanleiding voor veel
organisaties om - op of rond deze datum extra initiatieven te nemen. Zie voor een
overzicht:
http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/ni
euwsbrief/nieuwsbrief-2016-6/?frame=0#w
29 oktober 2016: Relibazaar
Mariënburgvereniging: Thema: Toekomst van
een illusie? Met diverse rondes workshop over
uiteenlopende thema’s zoals nieuwe
geloofsuitingen, geloof en social media,
vluchtelingen, Laudato Si’, kerkgangers en
kloostergangers etc. Meer informatie:
http://marienburgvereniging.nl/relibazaar.html

2 oktober 2016: Stoutenburglezing. De
jaarlijkse Stoutenburglezing vindt plaats op
zondag 2 oktober 2016 van 14.00-16.00 uur in
het milieuklooster Stoutenburg. Spreker is Paul
Hendriksen, betrokken bij Transition Towns,
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29 oktober 2016: ‘Nacht van de nacht’, een
evenement van de Natuur- en Milieufederaties
om aandacht te vragen voor de gevolgen van
lichtvervuiling. In het hele land worden
evenementen georganiseerd om de nachtelijke
duisternis te beleven. Zie:
www.nachtvandenacht.nl

Kom op de initiatievenmarkt meer te weten
over de vele activiteiten van kerken voor
vluchtelingen en ongedocumenteerden, laat je
tijdens het podiumprogramma inspireren door
sprekers en performers die hun visie geven op
de vluchtelingenthematiek en ga met elkaar in
gesprek tijdens de themasessies over o.a. de
lokale rol van kerken en Europese
ontwikkelingen op het gebied van asielbeleid.
Deze manifestatie wordt georganiseerd door
Justice and Peace Nederland in samenwerking
met de Raad van Kerken. Meer informatie over
het programma volgt snel op:
www.welkomhier.nl

6 november 2016: Allerzielenherdenking van
overledenen aan de Europese buitengrenzen.
Een moment om de dood te gedenken van de
duizenden vluchtelingen die elk jaar omkomen
tijdens hun vlucht naar Europa. Tevens een
moment om stil te staan bij de oorzaken van
alle leed. De herdenking vindt plaats tussen
17.00 en 18.00 uur op de steiger aan de Amstel
voor Museum de Hermitage. Voorafgaand is er
een informatiebijeenkomst in het Wereldhuis,
pal achter de Hermitage. Kijk voor meer
informatie op:
http://noelhuis.nl/allerzielen-2016/

18 november 2016 het Franciscaans
Studiecentrum en de Tilburg School of
Theology in Utrecht organiseren een studiedag
over 'Spiritualiteit als armoede, armoede als
spiritualiteit'.
http://www.knr.nl/organisatie/activiteit.asp?a
ctiviteit_id=3099
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

12 november 2016: Landelijke startdag
Vastenactie in Utrecht. Thema van de
campagne van 2017 is ‘Bruggen bouwen’.
Campagneland: El Salvador. Meer informatie:
www.vastenactie.nl
12 november 2016: Welkom Hier’ manifestatie
in de Bergkerk te Amersfoort. In het kader van
de jaarlijkse beraadsdag over vluchtelingen van
de Raad van Kerken, vindt op 12 november
2016 in Amersfoort een ‘Welkom Hier’
manifestatie plaats. Op deze manifestatie zal
de kerkelijke solidariteit voor en met
vluchtelingen in Nederland centraal staan.
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