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FDNSC Generalaat, Rome                                         Bulletin voor GVHS, Nr 21,  september 

2021 

Beste Vrienden en Zusters,  

In de laatste twee nummers van dit Bulletin voor 

GVHS hebben we het gehad over het 

zevenjarenplan van de Dicasterie voor de 

Bevordering van de Integrale Menselijke 

Ontwikkeling om de hele katholieke Kerk te 

betrekken bij een volledige overgang naar integrale 

ecologie in 2030. 

Op 15 april hebben Zr. Juana, Pater André en Zr. 

Elly deelgenomen aan een Webinar "Je verbinden 

aan de visie van Laudato Si". Zr. Sheila Kinsey 

FCJM opende dit Webinar met de woorden: "Je engageren om de visie van Laudato Si te 

helpen verwezenlijken, is "tijd nemen om te groeien in solidariteit, verantwoordelijkheid en 

barmhartige zorg" (LS 210). We willen integreren wat religieuzen al doen. We zeggen dus 

niet: Laten we een ander programma opzetten. Nee, we zeggen: Kijk naar wat je al doet en 

hoe je dat kunt integreren in dit platform. Wij willen ideeën delen die eenvoudig en 

hanteerbaar zijn, inspirerend genoeg om ons te motiveren en flexibel genoeg om in 

verschillende contexten te passen."  

Dat is ook precies het doel van ons Bulletin voor GVHS. In dit Bulletin vindt u een artikel 

over twee activiteiten binnen onze Congregatie, die laten zien hoe de zusters zich inzetten om 

de visie van Laudato Si te verwezenlijken. In "Wist u dat" kunt u zien dat we al werken aan 

de doelen van Laudato Si waarover we in het vorige Bulletin spraken en kunt u lezen over 

twee mogelijke benaderingswijzen van het zevenjarenplan van de Dicasterie, geïllustreerd 

met diverse activiteiten binnen onze Congregatie. Daarna volgen de gebeurtenissen op de 

wereldkalender voor GVHS. Ik hoop dat het lezen van dit Bulletin ons, als Congregatie, zal 

helpen in onze zoektocht naar hoe we ons kunnen engageren tot deelname aan dit project 

voor de hele Kerk. 

Nationale Vastenactie in Nederland: Virtuele wandeltocht 

Thuis door Afrika lopen, dat was het idee. 

De deelnemers zouden hun kilometers in hun 

eigen omgeving lopen en de gelopen afstand 

invoeren op een campagnewebsite met een 

kaart van Afrika. Omdat het doel van deze 
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wandeling was om de projecten van de Nationale 

Vastenactie financieel te ondersteunen, vroegen zij alle 

deelnemers om een bijdrage van minimaal € 25. De actie 

startte op Aswoensdag, 17 februari. In totaal waren er 

ongeveer 350 deelnemers die elke dag ongeveer 780 

kilometer liepen. De FDNSC, MSC en leken van ons 

verzorgingshuis Notre Dame in Tilburg deden mee. 

Sommige deelnemers - waaronder de FDNSC en MSC - 

lieten zich ook sponsoren.  

De deelnemers liepen van Sierra Leone naar Zambia, via 

Zuid-Afrika terug naar Sierra Leone en verder naar 

Ethiopië, door landen als Mali, Niger, Tsjaad, Congo en 

Soedan. In totaal legden zij meer dan 35.000 kilometer af. 

De directeur van de Nationale Vastenactie, Peter van Hoof, 

bezocht de deelnemers van Notre Dame en liet in een korte 

video op hun website zien hoe de bejaarde priesters, broeders en zusters elke dag zo'n 130 

kilometer aflegden. Een prestatie om trots op te zijn! U kunt de video bekijken op 

https://vimeo.com/536326638 

Tijdens de virtuele wandeling kregen de deelnemers informatie over de landen waar ze 

doorheen reisden en over projecten die door de Vastenactie werden gesteund. Zo hoorden de 

deelnemers bijvoorbeeld de noodkreet van de armen in een project in de Democratische 

Republiek Congo:  

Onveiligheid en slechte levensomstandigheden op het platteland hebben geleid tot een 

massale trek naar de hoofdstad Kinshasa. Daar is de armoede echter toegenomen, en de 

werkloosheid in de volkswijken bedraagt meer dan 80%. Tienduizenden straatkinderen 

zwerven door de stad. Sommigen van hen werden beschuldigd van hekserij. Anderen 

ontvluchtten de armoede thuis en vielen in handen van kinderhandelaars.  

De Vastenactie van vorig jaar steunde een project van de "Chemin Neuf" Gemeenschap 

(CCN). Deze gemeenschap ontfermt zich over straatkinderen, probeert hen met hun familie te 

herenigen en helpt de gezinnen een stabiel leven op te bouwen. Het verhaal van de tienjarige 

Elysée Mbuyi, een kind met een lichte handicap en epilepsie, is ontroerend. Op een avond, 

toen haar familie naar de kerk was, liep ze het huis uit en zwierf door de straten. Ze kreeg 

een aanval. Omstanders, die haar verdachten van hekserij, vielen haar aan. Gelukkig kon een 

passerende politieagent Elysée redden en bracht haar naar het CCN opvangcentrum. Daar 

slaagden de medewerkers erin haar ouders op te sporen, die blij waren dat Elysée weer veilig 

thuis was. Zij leren nu van CCN hoe zij met 

Elysée's toestand moeten omgaan. Wanneer de 

scholen weer opengaan, zal Elysée 

waarschijnlijk naar het speciaal onderwijs 

kunnen gaan.  

De deelnemers hoorden de schreeuw van de 

aarde in de informatie over Mozambique, 

waar de tropische orkaan Idai twee jaar geleden 

huisgehouden heeft. De zware regens die de 

https://vimeo.com/536326638
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orkaan vergezelden, veroorzaakten 

ongekende overstromingen. Negentig 

procent van de stad stond onder water 

nadat Idai voorbij was geraasd. Zelfs 

de toppen van de bomen waren niet 

meer zichtbaar. De Verenigde Naties 

noemden Idai de grootste natuurramp 

die ooit op het zuidelijk halfrond had 

plaatsgevonden. Het officiële dodental 

staat op 1.300 en ongeveer 1,7 miljoen 

mensen raakten gewond of verloren 

hun huis en al hun bezittingen. Samen met andere hulporganisaties steunde de Vastenactie de 

wederopbouw. De noodhulppakketten bestonden uit toiletartikelen, keukengerei, dekens en 

muskietennetten. Later richtte de hulp zich vooral op de wederopbouw van huizen voor 

gezinnen die alles hadden verloren. Plaatselijke 

ambachtslieden leerden hoe zij huizen moesten bouwen 

volgens de "Better Build Back” methode. Deze methode is 

door de Verenigde Naties ontwikkeld om huizen te bouwen 

die beter bestand zijn tegen natuurrampen. Hulporganisaties 

hielpen ook bij het herstel van beschadigde waterputten, 

zodat er in de getroffen gebieden weer water beschikbaar 

was. 

Zes weken na Idai trof de orkaan Kenneth Mozambique, en 

afgelopen januari liet Eloise een verwoestend spoor achter. 

Het land zal jaren nodig hebben om de schade van al deze 

natuurrampen te herstellen. Afrika draagt weinig bij aan de 

opwarming van de aarde, maar draagt wel de gevolgen.  

Onze zusters werden gesponsord door de MSC. Zuster Margreet was voor hen een dure klant, 

want zij had van alle zusters de meeste kilometers gelopen, 480 km! De gemeenschap 

beloonde haar met een medaille.  

 

“Wie zal spreken als jij het niet doet”,  

geschreven door Zr. Catherine R. Biyo, FDNSC 
 

De beste dingen gebeuren soms tijdens ogenschijnlijk minder goede gebeurtenissen in ons 

leven. Dat was het geval in ons apostolaatswerk in Surigao City, Filipijnen. De Covid-19 

pandemie bracht ons ertoe Gods Liefde op een ander niveau te verspreiden, namelijk via de 

media door middel van radio en Facebook live streaming. Het begon allemaal met het project 

voor onze vrouwengroep in de Badjao gemeenschap (Badjao stam is een groep van 

zeevarende nomaden ofwel "zee zigeuners").  

De doelstelling van dit project is "Naar een veiliger en zekerder Normaal: Het waarborgen 

van de bescherming, de gezondheid en het welzijn van inheemse volkeren tijdens de Covid-

19 Pandemie". In dit project maken we gebruik van verschillende mediaplatforms voor een 

informatiecampagne over Covid-19 voor de Badjao-gemeenschap in hun dialect. We vroegen 
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de verantwoordelijke van 

DXSN1017 Radyo 

Magbalantay, dat 

eigendom is van en 

beheerd wordt door het 

bisdom van Surigao, of 

we een korte 

voorlichtingsfilm voor de 

Badjao-gemeenschap 

mochten maken. In plaats 

van ons een plek te geven 

voor de voorlichtingsfilm, 

moedigde men ons aan om het wekelijkse programma "Katalinbanong Kalihokan", dat al 

twee jaar inactief was, nieuw leven in te blazen. Het belangrijkste doel van het 

radioprogramma is het bespreken en delen van de activiteiten in onze apostolaatswerken rond 

Inheemse Volken, Milieu en Ecologie, Gezondheid, Politiek, Goed Bestuur en 

Gevangeniswezen.  

Op 10 februari 2021 zijn we begonnen met het programma en hebben we de activiteiten voor 

de Badjao gemeenschap besproken, vooral in deze tijd van Pandemie. We nodigden enkele 

Badjao-vrouwen uit om hun verhalen, cultuur, tradities, hun hoop en dromen te delen. Ze 

waren zo geïnspireerd en ontroerd, dat ze in staat waren om te delen en trots te zijn op hun 

stam. Het radioprogramma is voor hen het podium geworden om hun stemmen te laten horen 

en hun gevoelens te delen. Zij ontwikkelden een gevoel van identiteit en 

verantwoordelijkheid tegenover hun gemeenschap. Ze kregen het gevoel dat ze deel 

uitmaakten van de samenleving en veranderden hun perspectief, dat ze enkel een probleem in 

de samenleving zijn. 

Het zien groeien van de Badjao als 

gemeenschap was voor mij een bevestiging 

van Gods zending. We worden aangemoedigd 

om door te gaan met deze nieuwe 

onderneming van Evangelisatie via de media.  

Op 10 maart, 2021 zijn we begonnen ons 

opnieuw te verdiepen in "De Laudato Si 

training voor Animatoren". Deze training, die 

we in november 2019 bijwoonden, werd 

gegeven door de Global Catholic Climate 

Movement-Pilipinas. Het delen van de 

Encycliek Laudato Si van Paus Franciscus in het radioprogramma verdiepte mijn kennis en 

begrip ervan. Dit inspireerde me om Laudato Si te blijven verspreiden onder en te 

communiceren naar andere mensen. Dit specifieke onderwerp sprak me erg aan en daagde me 

uit om naar binnen te kijken en na te denken over mijn eigen bijdrage aan wat er gebeurt met 

ons Gemeenschappelijk Huis en om te praten over enkele concrete acties om Moeder Aarde 

te helpen genezen. Paus Franciscus zei: “In de mate waarin wij allen kleine ecologische 

schade veroorzaken”, zijn wij geroepen “onze kleine of grote bijdrage aan de ontwrichting en 

de vernietiging van het milieu” te erkennen. (LS8)." 
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Onze ervaringen met de pandemie werden de bron van inspiratie om als Dochters van Onze 

Lieve Vrouw van het Heilig Hart Gods Missie voort te zetten onder de inheemse bevolking 

en voor de zorg voor ons Gemeenschappelijk Huis. Paus Franciscus zei: "Wij kunnen allen 

meewerken als instrument van God voor de zorg voor de schepping, ieder met zijn eigen 

cultuur en ervaring, eigen initiatieven en vermogen (LS14)."  

Terugkijkend op de tijd dat ons het radioprogramma aangeboden werd, kan ik zeggen dat ik 

aanvankelijk aarzelde om het aanbod aan te nemen omdat het buiten mijn comfortzone lag, 

maar de woorden die mij uitdaagden om deze nieuwe missie van God als FDNSC aan te 

nemen, waren "Wie zal er spreken als jij het niet doet". 

 

Wist u dat…… 

 … de zusters in de Filippijnen al aan een aantal van de 7 Laudato Si Doelen, zoals vermeld 

in het laatste JPIC Bulletin, hebben 

gewerkt? Zij hoorden de schreeuw van de 

aarde (Laudato Si Doel 1) en namen 

daarom deel aan de Laudato Si 

Animators training van de Katholieke 

Klimaatbeweging (Laudato Si Doel 5, 

ecologische opvoeding). Zij hoorden de 

roep van de armen (Laudato Si Doel 2) 

en gebruikten in de Badjao gemeenschap 

wat zij geleerd hadden. De zusters 

leerden de Ecologische Spiritualiteit 

(Laudato Si Doel 6) van de Badjao te 

waarderen. Ze legden een verband tussen het samen met hen werken aan ons 

Gemeenschappelijk Huis en de spiritualiteit van onze Congregatie. De zusters werkten aan 

betrokkenheid en participerende actie (Laudato Si Doel 7) door deel te nemen aan de 

cursus voor animatoren, samen te werken met het bisdom en door de vrouwen van de 

Badjao-gemeenschap bij hun werk te betrekken. 

 

 ......ook de zusters in Nederland gewerkt hebben aan enkele van de 7 Laudato Si Doelen? 

Zij hebben deelgenomen aan de Nationale Vastenactie. (Laudato Si Doel 7: betrokkenheid 

en participerende actie). De Provinciale 

Oversten van de MSC en de FDNSC 

zeiden: "Onze deelname aan deze 

Vastenactie laat eens te meer zien dat we 

onze ogen en ons hart willen openen voor 

een andere en betere wereld voor ieder 

mens." (Laudato Si Doel 6: ecologische 

spiritualiteit). Zij hoorden de Schreeuw 

van de Aarde (Laudato Si Doel 1) en de 

Schreeuw van de armen (Laudato Si Doel 2).  
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 …… in het Webinar "Je verbinden aan de visie van Laudato Si" op 15 april, Pater Alberto 

Parise MCCJ twee mogelijke benaderingswijzen introduceerde om de overgang naar 

integrale ecologie te bewerkstelligen:  

1) Het maken van een strategisch plan; een vrij gestructureerde aanpak en  

2) Het starten van een animatiecampagne om de visie, de voornemens en de praktijken 

van Laudato Si te bevorderen in het leven en het apostolaat van de Congregatie; deze 

benadering is minder gestructureerd en minder bindend. Als Algemeen Raadslid 

verantwoordelijk voor GVHS, voel ik mij 

het meest thuis bij deze aanpak.  

Zo'n campagne omvat meestal: 

 Een visie, vaak gebaseerd op de 

lezing van Laudato Si in relatie tot het 

charisma en de zending van de 

congregatie. Pater Hans Kwakman staat in 

zijn online spiritualiteitscursus stil bij hoe 

een Spiritualiteit van het Hart tot 

uitdrukking komt in de Encycliek "Laudato Si" van Paus Franciscus. Als Drie 

Generalaten hebben we onze Facebookberichten voor de Eerste Vrijdag van de maand 

gebaseerd op deze cursus, waarbij we proberen bewustwording te creëren en een 

voorstel doen voor een gebed en een actie.  

 Bewustmaking: de visie en de goede praktijken worden gedeeld en gepromoot binnen 

de congregatie, met behulp van verschillende middelen; we hebben ons Bulletin voor 

GVHS en onze JPIC Facebook om te delen wat we doen. 

 Ontplooiing van activiteiten: de animatie wil gemeenschappen aanmoedigen om 

andere, op Laudato Si geïnspireerde initiatieven te ontplooien. Hopelijk stimuleert dit 

Bulletin u om uw eigen activiteiten onder de loep te nemen om te zien aan welke van de 

Laudato Si Doelen u al werkt. 

 Delen van activiteiten en ervaringen: om het gemeenschapsgevoel te voeden.  

 Netwerken: communicatie en delen van ervaringen opent de mogelijkheid om te 

netwerken of mee te doen aan campagnes voor belangenbehartiging. 

 

 …. Pater Claude Mostowik en Pater André Claessens MSC ons attendeerden op het 

bulletin "Rising Tides, Raising voices". U kunt het vinden op:  

http://pacificclimatewatch.com.au/wp/wp-

content/uploads/2020/11/RisingTidesRaisingVoices_final.pdf  

Pacific Climate Watch is een inter-congregationele groep. Zr. Philippa schreef: "Vanwege 

onze verbondenheid met en bezorgdheid over de volkeren in 

onze regio, die de negatieve gevolgen van de 

klimaatverandering ondervinden, willen we in solidariteit met 

hen pleiten en een krachtige stem laten horen. Velen van ons 

hebben de gevolgen van de klimaatverandering en de stijging 

van de zeespiegel voor de gezondheid en de toekomst van 

deze kwetsbare mensen zelf gezien. Zr. Merrilyn Lee is onze 

FDNSC- vertegenwoordigster in deze groep." (Laudato Si 

Doelstellingen 1, 2, en vooral 7 Belangenbehartiging). 

 

http://pacificclimatewatch.com.au/wp/wp-content/uploads/2020/11/RisingTidesRaisingVoices_final.pdf
http://pacificclimatewatch.com.au/wp/wp-content/uploads/2020/11/RisingTidesRaisingVoices_final.pdf
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 ... Zr Rita ons een artikel stuurde, "Bos voor dieven: Waarom illegale houtkapping van het 

Zuid-Sudanese teakhout niets oplevert voor de bevolking". Dit artikel maakt ons niet 

alleen bewust van de moeilijke situatie in Zuid-Soedan, maar ook van de noodzaak om de 

productieketen te controleren van de producten die we kopen. 

 https://www.theelephant.info/features/2021/03/12/forest-for-thieves-why-illegal-

harvesting-of-south-sudanese-teak-leaves-nothing-for-the-people/ 

(Laudato Si Doel 2, en 5, bewustwording). 

 

 - ... Zr Marife en de Algemene Raad deelnamen aan het online Webinar "Een groene 

missie leven" georganiseerd door SEDOS van 3 tot 7 mei. We waren erg trots op Pater 

Richie Gomez MSC, die hun werk in het Ecologisch Onderwijscentrum in Butuan, 

Mindanao, op de Filipijnen presenteerde.  

 

 ...dat op zondag 16 mei, tijdens de mis in Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração 

in São Paulo Zr Maria José Cardoso Vasconcelos, Zr Raimunda Clara Campos en Zr 

Luciana Felipe Mariano officieel zijn uitgezonden naar hun nieuwe missie in het 

Amazonegebied! De communiteit werd officieel geopend op 23 mei 2021 tijdens een 

viering in de kathedraal van São Gabriel da Cachoeira. 

 

 …..de JPIC-coördinatoren van onze FDNSC Provincies werden uitgenodigd om zich in te 

schrijven op het Thinkifik Platform van 

JPIC Roma. Op dit Platform kunnen ze 

alle Webinars vinden die werden 

georganiseerd, alsook al het materiaal, de 

video's en de toespraken van de 

promotoren van verschillende 

congregaties die hun ervaringen en 

plannen hebben gepresenteerd. Er is ook 

een ruimte om vragen te stellen, te 

discussiëren en het leven en de ervaringen 

van andere congregaties te leren kennen. 

Dit platform zal hen ondersteunen bij het werken aan de Laudato Si Doelen en bij het 

kunnen ondersteunen van communiteiten die overwegen deel te nemen aan het 

zevenjarenplan. Als u zich ook wilt aanmelden, kunt u een e-mail sturen naar  

jpicroma@gmail.com 

 

 …..Cor Vitae in juni begonnen is met een serie maandelijkse Webinar Gesprekken over 

onze Missie van Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. Dit Webinar wil 

onze overtuiging verdiepen dat het Apostolaat van Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van 

de Schepping essentieel en wezenlijk is in onze Missie om overal, nu en voor altijd, de 

Liefde van het Heilig Hart van Jezus te verkondigen en om deze overtuiging concreet te 

maken. Dit zijn Gesprekken over Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping in 

het licht van ons eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus, als antwoord op de noden van 

onze mensen en het "zuchten van de schepping".  

https://www.theelephant.info/features/2021/03/12/forest-for-thieves-why-illegal-harvesting-of-south-sudanese-teak-leaves-nothing-for-the-people/
https://www.theelephant.info/features/2021/03/12/forest-for-thieves-why-illegal-harvesting-of-south-sudanese-teak-leaves-nothing-for-the-people/
mailto:jpicroma@gmail.com
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 .....ik tijdens het schrijven van dit 

Bulletin voor GVHS het boek 

"Laat ons dromen" van Paus 

Franciscus heb uitgelezen. Ik was 

ontroerd dat de Paus in de Epiloog 

schrijft: "We kunnen ons 

afvragen: En wat moet ik nu 

doen?" Zijn antwoord zouden we 

ook op dit Bulletin voor GVHS 

kunnen toepassen: "Laat je 

meeslepen, door elkaar schudden, uitdagen. Misschien door een groep mensen, waarover 

je hebt gehoord op het nieuws, of die je kent in je omgeving, wiens verhaal je heeft 

geraakt. Misschien is het een plaatselijk bejaardentehuis, een opvangcentrum voor 

vluchtelingen of een ecologisch regeneratieproject dat een beroep op je doet. Of misschien 

hebben mensen dichter bij huis je nodig."  

 

 

Gebeurtenissen op de Wereldkalender voor GVHS 
 

1 september – 4 oktober, Periode van de Schepping: de 

periode van de Schepping is bedoeld om onze relatie met 

onze Schepper en de hele schepping te vernieuwen door 

middel van viering, bekering en gezamenlijke inzet. 

Tijdens deze periode sluiten wij ons aan bij onze 

oecumenische zusters en broeders in gebed en actie voor 

ons Gemeenschappelijk Huis. Het thema voor dit jaar is: 

"Een thuis voor allen? Vernieuwing van de Oikos van God". Aan het einde van deze periode 

zal de aftrap plaatsvinden van de groepen die zich ertoe hebben verbonden om zich in de 

komende 7 jaar in te zetten voor duurzame integrale ecologie.  
Gebed: Schepper God, geef ons uw Geest om samen te werken aan het herstel van uw 

schepping, opdat we een goede leefomgeving en een veilig klimaat door kunnen geven aan de 

volgende generaties.  

 

21 september, Internationale Dag van de Vrede: wordt wereldwijd gevierd om de hele 

mensheid te stimuleren om, ondanks alle verschillen, zich in te zetten voor vrede en bij te 

dragen aan de opbouw van een Cultuur van Vrede. 

Gebed: God van alle Volkeren, help ons om ons hele leven, denken en alle energie te wijden 

aan de taak om vrede te stichten, voortdurend biddend om de inspiratie en de kracht om de 

bestemming te bereiken waarvoor wij geschapen zijn. 

 

26 september, Katholieke Werelddag van Migranten en Vluchtelingen: om steun en 

bezorgdheid te betuigen aan mensen die gedwongen zijn hun huis te ontvluchten. 

Katholieken over de hele wereld worden uitgenodigd om te bidden voor vluchtelingen en 

migranten met al hun moeilijkheden en om meer te weten te komen over de voordelen die 
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migratie biedt. Het thema voor deze 107
de

 Werelddag van Migranten en Vluchtelingen is: 

"Naar een steeds breder wij". In de boodschap van 

paus Franciscus voor deze dag "wordt benadrukt hoe 

belangrijk het is om aandacht te hebben voor de hele 

menselijke familie door middel van een inclusieve 

Kerk die de helpende hand biedt en in staat is om 

gemeenschap in verscheidenheid tot stand te brengen. 

Ze geeft ook speciale aandacht aan de zorg voor ons 

Gemeenschappelijk Huis, met name aan de zorg voor 

onze gemeenschappelijke familie, zorg voor het 'wij', 

dat steeds opener en gastvrijer kan en moet worden." 

Gebed: Heer Jezus, geef dat wij in navolging van u meeleven met de benarde situatie van 

migranten en vluchtelingen. Maak ons hart ontvankelijk voor hun situatie en help ons uw 

voorbeeld te volgen in het zoeken naar gerechtigheid en barmhartigheid namens hen.  

 

11-14 oktober, VN Conferentie Biodiversiteit (COP 15) in Kunming China: deze 

Conferentie van de Partijen (het besluitvormingsorgaan van de VN) zal aangeven wat landen 

individueel en collectief in het komende decennium en daarna moeten doen, om de mensheid 

op koers te zetten om de algemene visie van het CBD, "leven in harmonie met de natuur" 

tegen 2050, te verwezenlijken. 

Gebed: Moge de Heer van de schepping, die zich verwonderde over de lelies op het veld en 

die chaos in orde veranderde, ons helpen ons leven zo te vernieuwen dat het Gods glorie in de 

schepping weerspiegeld wordt. Amen.  

 

17 oktober, Internationale Dag voor de Strijd tegen Armoede: deze dag wil het 

bewustzijn bevorderen van de noodzaak om armoede en 

gebrek in alle landen uit te roeien. 

Gebed: Adem van God, laat er overvloedig leven zijn. 

Inspireer ons met het visioen van geen armoede meer en geef 

ons het geloof, de moed en de wil om dat waar te maken. 

 

16 november, Internationale Dag van de Verdraagzaamheid: deze dag is bedoeld om 

diversiteit en verdraagzaamheid in de praktijk te vieren en ervoor te zorgen dat we niet 

vergeten ruimte te maken voor elkaars mening. 

Gebed: Terwijl de Verenigde Naties vandaag heeft uitgeroepen tot Internationale Dag van 

Verdraagzaamheid, weten wij dat U, God van alle mensen, ons oproept om verder te gaan 

dan louter verdraagzaamheid. Geef ons de kracht om mensen van liefde en mededogen te 

zijn, die actief op zoek zijn naar het welzijn van de ander en die werken aan de komst van Uw 

Koninkrijk op aarde, opdat mensen van alle stammen en talen in U mogen samenkomen. 

 

25 november, Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen: het 

doel van deze dag is geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen en te voorkomen. De dag 

richt zich ook op het voorkomen en verzamelen van gegevens die levensreddende diensten 

voor vrouwen en meisjes kunnen verbeteren. Uit gegevens en rapporten blijkt dat tijdens de 

COVID-19-pandemie alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes zijn toegenomen. 
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De dag is ook bedoeld om wereldwijd actie te ondernemen om de essentiële diensten voor de 

overlevenden van geweld tijdens de crisis van de COVID-19-pandemie te garanderen.  

Gebed: God, wij danken U voor de liefde die U hebt voor ons die naar Uw beeld en 

gelijkenis zijn geschapen. Onze verschillen erkennend, trachten wij elkaar, in het bijzonder 

vrouwen en meisjes, aan te vullen door elkaar te respecteren, te steunen en te beschermen. 

Mogen wij elkaar kennen, begrijpen, waarderen en helpen, zodat wij kunnen samenwerken in 

dienst van het gezin, de gemeenschap, de samenleving en het leven. 

 

5 december, Wereldbodemdag: De bodem, zonder twijfel een van de belangrijkste 

onderdelen van het ecosysteem, levert een bijdrage aan ons voedsel, water en onze energie en 

speelt een belangrijke rol bij het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Om al 

deze redenen is Wereldbodemdag in het leven geroepen. 

Gebed: Schepper God, soms vergeten we dat de aarde waarop we lopen een van de bronnen 

van leven is die U aan ons hebt gegeven. Daaruit worden planten, bomen en alle levende 

wezens gevoed. Help ons om voor onze aarde te zorgen en haar hulpbronnen met mate te 

gebruiken. 

 

10 december, Dag van de Rechten van de Mens: op deze dag 

worden wij eraan herinnerd dat de mensenrechten voor ons allemaal 

zijn. Alle mensen hebben dezelfde rechten om vrij te zijn van angst 

en gebrek. Het hebben van gelijke behoeften en verlangens kan ons 

samenbinden als een wereldwijde gemeenschap.  

Gebed: Barmhartige God, luister naar ons als wij bidden voor een 

wereld die de door God aan allen verleende rechten zal respecteren. 

Wij willen ons inzetten voor de rechten van ieder mens, in het bijzonder van hen die het leven 

zwaar vinden en lijden onder haat, armoede en oorlog. Amen. 

 

20 december, Internationale Dag voor Menselijke Solidariteit: dit evenement is bedoeld 

om mensen een wereldwijd begrip bij te brengen van de waarde van menselijke solidariteit. 

De Algemene Vergadering van de VN was van mening dat het bevorderen van een cultuur 

van solidariteit en uitwisseling belangrijk is bij de bestrijding van armoede. 

Gebed: Almachtige en altijd levende God, geef uw ene menselijke familie de kracht om de 

handen ineen te slaan op onze levensreis. Zend ons uw geest van hoop, zodat wij samen 

kunnen werken aan het verlichten van menselijk lijden en het bevorderen van naastenliefde 

en gerechtigheid in onze wereld. Amen. 
 

Voorbeden voor 7 dagen van de week met betrekking tot  

de Laudato Si Doelen  

U kunt deze gebeden vinden op gebedskaarten in het Italiaans, Frans en Portugees op 

https://drive.google.com/drive/folders/13doqB6ZyuNFhR_uYEyJ5oWOdWkKo2GzJ 

 

Zondag: de roep van de Aarde (Laudato Si Doel 1) 

Heer van de Schepping, wij bidden voor al onze gemeenschappen, in het bijzonder voor onze 

leiders, dat we de roep van de Aarde mogen horen, het gebruik van schone energie mogen 

https://drive.google.com/drive/folders/13doqB6ZyuNFhR_uYEyJ5oWOdWkKo2GzJ


11 
 

bevorderen, schone lucht en schoon water voor iedereen mogen garanderen en onze 

oorspronkelijke roeping als medescheppers van een gezonde planeet mogen herontdekken. 

Maandag: de schreeuw van de armen (Laudato Si Doel 2) 

Minnaar van de armen, wij bidden voor alle gezinnen dat zij "de plaats mogen zijn waar het 

leven - de gave van God - kan worden verwelkomd en beschermd”. Mogen wij werken aan 

de volheid van leven voor allen, in het bijzonder voor hen die arm zijn geworden door 

verwaarlozing of onverschilligheid.  

 

Dinsdag: ecologische economie (Laudato Si Doel 3)  

Barmhartige God, help ons "de verschillende kennisgebieden, 

waaronder de economie, samen te brengen in dienst van een 

meer integrale en integrerende visie", en een nieuw 

economisch paradigma te creëren dat "nieuwe modellen van 

integrale ontwikkeling" bevordert. 

 

Woensdag: Aanvaarding van eenvoudige levensstijlen 

(Laudato Si Doel 4)  

Zorgzame God, wij bidden dat onze instellingen, in het 

bijzonder onze ziekenhuizen en gezondheidscentra, mogen 

groeien in het vermogen om menswaardige zorg te verlenen. 

Mogen wij begrijpen en waarderen hoe eenvoudige gebaren 

en eenvoudige levensstijlen het mogelijk maken dat anderen 

eenvoudig kunnen leven.  

 

Donderdag: Ecologische opvoeding (Laudato Si Doel 5) 

God van kennis en deugd, help ons om "te groeien in solidariteit, verantwoordelijkheid en 

barmhartige zorg". Mogen onze onderwijsinstellingen hun studenten helpen om "de harmonie 

in zichzelf, met anderen, met de natuur en andere levende wezens en met God" te herstellen. 

 

Vrijdag: Ecologische spiritualiteit (Laudato Si Doel 6) 

Drie-ene God, moge het mysterie van wie U bent ons helpen om een spiritualiteit van 

wereldwijde solidariteit te ontwikkelen en een onderling verbonden gemeenschap van liefde 

te worden. Moge deze spiritualiteit ons "motiveren tot een meer hartstochtelijke zorg voor de 

bescherming van onze wereld". 

 

Zaterdag: Betrokkenheid en participerende actie (Laudato Si Doel 7) 

God van gemeenschap, help ons om gemeenschappen te worden van participerende actie en 

belangenbehartiging voor de aarde en de armen. Mogen wij netwerken vormen waarin open 

en respectvolle dialoog plaatsvindt en alle communicatiemiddelen die ons ter beschikking 

staan gebruikt worden voor het welzijn van allen, in het bijzonder vrouwen en meisjes. 


