
 

Praktische informatie 

Organisatie 
Bestuur van de federatie van parochies in Venlo-Stad 
Zie www.rkvenlo.nl 
Data en sprekers 
22 maart 2017, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
R. (Roy) Vercoulen, MSc 
De rol van economie en technologie bij het ontstaan van het 
klimaatprobleem. Biedt de overstap van lineaire naar een meer 
circulaire economie de oplossing? 
 
29 maart 2017, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Dr. drs. W.M. (Willem-Marie) Speelman, 

Midden in een bijna deprimerend betoog over zonde, 
uitbuiting en onmacht schrijft paus Franciscus ineens “De 
wereld is meer dan een probleem dat moet worden opgelost, 
zij is een vreugdevol mysterie dat wij in vreugde en 
lofprijzing beschouwen”.  
Dit blijkt de toegang tot de weg van het herstel te zijn. 

 
G.P.J. (Ger) Koopmans, gedeputeerde van de Provincie Limburg 

De politiek en het klimaatvraagstuk 
Locatie 
H. Michaëlkerk en Gemeenschapshuis “de Bantuin” 
Pastoor Kierkelsplein 18; 5916 SW Venlo 
Er is voldoende en gratis parkeergelegenheid. 

Informatie en aanmelden 
Informatie vindt u op de site van de federatie (www.rkvenlo.nl). 
Via deze site kunt u zich ook aanmelden. Aanmelden kan ook via 
parochiefederatievenlostad@ziggo.nl 
Het aantal mogelijke bezoekers is beperkt; wilt u deelnemen aan deze 
avond(en), meldt u zich dan tijdig aan. Wilt u hierbij ook aangeven voor 
welke avond(en) u zich aanmeldt. 

Kosten 
Deelname is gratis. 

 

UITNODIGING  22 EN 29 MAART 2017 
ZORGEN OM MOEDER AARDE; 

EEN UNIVERSEEL GEGEVEN 
De zorg om moeder aarde gaat ons allemaal aan; 

zij verkeert in kritieke toestand. 
Hoe heeft het zover kunnen komen? 

Maar vooral; wat kunnen wij doen om het tij te keren? 
Stelt u zich deze vragen ook, en maakt u zich ook zorgen,  

lees dan vooral verder. 
Nog maar 200 jaar geleden dacht de  
mens de natuur de baas te zijn.  
Dit leidde tot de industriële revolutie,  
een economisch en technisch paradijs. 

De tol die wij voor dit paradijs 
betalen is echter hoog; er voltrekt 
zich sindsdien een ecologische 
ramp. 

Zo maakbaar blijkt onze planeet dus niet. 
Vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw 
ervaren we dat de natuur terugslaat.  
De ontwikkeling van onze consumptie-
maatschappij keert het tij. Inmiddels  
zijn we het er met zijn allen over eens 

dat het dreigende probleem moet 
worden opgelost door te investeren in 
een duurzame, energiebesparende en  
circulaire economie. 

Maar daarmee alleen redden we het niet. 
Het milieu is al ruim 40 jaar ook een 
zorgenkind van de kerk.  
Maar, de encycliek Laudato Si’ uit 2015  
is de eerste die centraal stelt dat er een 

samenhang bestaat tussen de 
ecologische problemen en de sociale 
ongelijkheid in de wereld. De paus  
gaat in gesprek met de wetenschap. 

De paus onderscheidt hierbij twee lijnen.. 
Ten eerste erkent de paus de positieve 
mogelijkheden die de wetenschappen 
geboden hebben en nog bieden, maar  
hij veroordeelt dat de macht binnen die 
wetenschappen op verschillende  
manieren is misbruikt. 

Dat brengt hem tot een tweede lijn, 
waarbij hij pleit voor verandering en 
ecologische bekering, geleid door  
geloof en spiritualiteit. Hierbij sluit hij 
aan bij de spiritualiteit van Franciscus 
van Assisi. In die zin pleit de paus voor  

een dialoog tussen levensbeschouwing, politiek en wetenschap.. 
Pastoraal team en Federatiebestuur  
van de parochies Venlo-Stad stellen  
in deze veertigdagentijd die twee 
lijnen graag centraal.  
Wij hebben drie, op dit gebied, 
deskundigen bereid gevonden deze 
dialoog met ons aan te gaan. 

Voor het optimaal laten slagen van 
deze avonden gaan wij graag met 
zoveel mogelijk mensen in gesprek.  
U bent dan ook van harte 
uitgenodigd deze avonden hierover 
mee van gedachten te wisselen. 

   De zorg voor moeder aarde gaat ons immers allemaal aan.aan! 



 

 
Roy Vercoulen (1980) 
Roy Vercoulen is directeur en medeoprichter 
van het in 2016 opgerichte Circular IQ in 
Amsterdam. 
Roy Vercoulen behaalde in 2005 zijn MSc in 
Public Administration aan de Erasmus 
Universiteit. 
Roy Vercoulen heeft tien jaar ervaring met het 
implementeren van strategieën voor duurzaam-
heid met als uitgangspunt dat circulaire 
economie de basis is voor een rendabele en 
duurzame toekomst. 

Via het opdoen van ervaring in logistieke processen, kwam hij in 2007 
terecht bij de gemeente Venlo op het moment dat deze inzette op het 
principe van Cradle tot Cradle (C2C). Als accountmanager adviseerde 
Vercoulen het gemeentebestuur bij verschillende beleidsaspecten en werkte 
hij samen met het plaatselijke bedrijfsleven. In 2010 stichtte hij de C2C 
ExpoLAB Foundation ter implementatie van gecertificeerde C2C-producten. 
Van 2012-2015 was hij vice-president van het Products Innovation Institute 
in San Francisco, afdeling Europa. 

 

©Rosette Camps-Siebgens 
Het kunstwerk op de foto en de foto zijn auteursrechtelijk beschermd. Niemand mag zonder 
toestemming van de maker dit werk verveelvoudigen, kopiëren of openbaar maken. Auteur 
heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan het bestuur van de federatie van parochies in 
Venlo-Stad voor gebruik van dit kunstwerk en de foto. 

 
Willem-Marie Speelman (1960) 
Willem-Marie Speelman is lector en 
onderzoeker spiritualiteit aan Tilburg School of 
Catholic Theology, Universiteit Tilburg en 
directeur van het Franciscaans Studiecentrum. 
Willem-Marie Speelman studeerde muziekweten-
schappen aan de Universiteit van Amsterdam en 
theologie aan de Universiteit van Tilburg. Enige 
jaren werkte hij als wetenschappelijk medewerker 
bij de Nationale Raad voor Liturgie van de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie.  
Ook assisteerde hij enige jaren als pastoraal werker 

in een studentenparochie. Binnen het Franciscaans Studiecentrum doet hij 
onderzoek naar levende spiritualiteit en de spiritualiteit van de zorg. Vanuit 
de Franciscaanse spiritualiteit heeft hij zich verdiept in de encycliek Laudato 
Si’. Zijn recentste boek is Zie dat ik ben. Christelijke spiritualiteit als weg tot 
menswording (Berne Media, 2016). 

 
 
 
 

 
Ger Koopmans (1962) 
Ger Koopmans is gedeputeerde bij de 
Provincie Limburg voor financiën, sport, 
cultuur. 
Ger Koopmans, begonnen als ondernemer in het 
agrarisch bedrijf van zijn ouders, werd later 
zelfstandig agrariër. In de jaren 1990 – 1999 was 
hij politiek actief in de gemeenteraad van Arcen 
en Velden, van 1994-1998 tevens als wethouder. 
Na een lidmaatschap van de Provinciale Staten 
Limburg voor het CDA, werd hij in 2002 gekozen 
als lid van de Tweede Kamer.  

In 2014 – na een jaar waarnemend burgemeester in Stein te zijn geweest – 
werd hij benoemd tot gedeputeerde in de provincie Limburg met de 
portefeuille financiën, sport, cultuur. 

 
 

 
 
 
 
What the world needs now 

 
is de titel van het kunstwerk  

vervaardigd door 
Rosette Camps-Siebgens. 

 
Mooier kan het thema van onze 

twee avonden niet worden 
verbeeld. 

 
 


