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Veertig katholieke organisaties 
wereldwijd hebben vorige week 
bekendgemaakt hun investe-
ringsbeleid aan te passen aan de 
ethische criteria van de sociale 
leer van de Kerk en aan de oproep 
van de encycliek Laudato Si’.

Deze organisaties zullen in de ko-
mende jaren hun beleggingen in 
fossiele brandstoffen verkopen en 
het geld investeren in bedrijven die 
een duurzame energietoekomst 
nastreven. Deze koerswijziging is 
vorige week tijdens een bijeen-
komst van de Global Catholic Cli-
mate Change Movement (GCCM) 
in het Italiaanse Assisi bekendge-
maakt. Volgens de beweging zelf 
gaat het in totaal om een bedrag 
van vijfduizend miljard dollar.
Onder meer de Belgische bisschop-
penconferentie, een toonaange-
vend Zuid-Afrikaans kerkelijk 
maatschappelijk welzijnsinstituut, 
de Australische jezuïetenprovincie, 
de Bank voor de Kerk en Caritas in 
Duitsland, en verschillende Itali-
aanse bisdommen en religieuze or-
des gaan een deel van hun vermo-
gen duurzaam beleggen. 

De organisaties noemen de oproep 
in paus Franciscus’ encycliek Lau-
dato Si’ de aanleiding om stappen 
te nemen om het milieu te bescher-
men en een CO2-neutrale toekomst 
na te streven in een poging de kli-
maatverandering aan te pakken. 
Volgens de directeur van het 
GCCM is nu het moment om de 
beleggingen in fossiele brandstof-
fen de deur uit te doen. Volgens 
hem zenden de veertig katholieke 
organisaties “een zeer duidelijke 
boodschap aan regeringen en de 

fossiele brandstofi ndustrie dat hun 
bedrijfsmodel niet is afgestemd op 
een gezond klimaat en een duurza-
me samenleving”.
De Belgische bisschoppen vragen 
aan de fi nanciële instellingen waar-
mee ze samenwerken investeringen 
in fossiele brandstoffen te vervan-
gen door investeringen in bedrijven 
en projecten die naar een duurza-
me energietoekomst streven. Ook 
een tiental met de katholieke Kerk 
in België verbonden organisaties 
sluit zich aan bij de oproep. (PB)

Katholieke organisaties beleggen 
miljarden dollars duurzaam
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Onder begeleiding van ouders en 
grootouders hebben een kleine 
twintig kinderen zaterdag in de 
Bossche Sint-Jan een kinderro-
zenkrans gebeden voor kinderen 
die het moeilijk hebben.

Voorafgaand hadden de kinderen 
in het nabijgelegen seminarie Sint-
Janscentrum kaarten gemaakt voor 
zieke kinderen. Het gaat om het 
initiatief ‘Kinderen bidden voor 
Kinderen’. Daarmee worden kin-

deren bewust gemaakt van het lot 
dat andere kinderen kan treffen en 
dat ze hen concreet kunnen onder-
steunen door werkjes voor hen te 
maken en voor hen te bidden. Bei-
de blijken zeer gewaardeerd te 
worden. Tegelijk worden kinderen 
vertrouwd gemaakt met gebeden 
als het Onzevader, het Weesge-
groet en de rozenkrans.
De zelfgemaakte kaarten werden 
in processie naar de Sint-Janska-
thedraal gebracht, waar rozen-

kransen werden gezegend en bij het 
beeld van de Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch de kinderrozen-
krans werd gebeden.
Speciaal voor de maand oktober 
wordt kinderen gevraagd elke dag 
een tientje van de rozenkrans te 
bidden voor kinderen in oorlogs-
gebieden. Meer informatie over de 
gebedsactie is te vinden op www.
kinderenbiddenvoorkinderen.nl, waar 
kinderen die mee willen doen zich 
ook kunnen opgeven. (KN)

Kinderen bidden voor kinderen 
in Bossche Sint-Janskathedraal
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De kinderen trekken in processie 
naar de Sint-Janskathedraal.

‘Omdat het niet anders kon’: wie de analyses en re-
acties over het begin deze week tot stand gekomen 
regeerakkoord ziet, is geneigd het kabinet Rutte III 
dat motto mee te geven. Een ‘moetje’, is wellicht ook 
een goede omschrijving. Zo liet D66-voorman 
Pechtold deze week optekenen dat een coalitie met 
Segers en de zijnen zijn “vijfde optie” was (Groen-
Links had zijn voorkeur),  maar, voegde hij toe, “het 
is nu wel míjn vijfde optie”.
Deze optie kreeg het motto ‘Vertrouwen in de toe-
komst’ mee. Het is een even vriendelijke als nietszeg-
gende kreet; een kabinet dat begint zónder vertrou-
wen in de toekomst, dat zou pas nieuws zijn. 
Even onduidelijk was bij het ter perse gaan van deze 
krant nog de cijfermatige onderbouwing van het ak-
koord. Dat maakt het, zoals dagblad Trouw terecht 
opmerkte, lastig om te weten of we blij moeten zijn 
met de talloze uitgelekte fi nanciële plannen. Veel een-
voudiger is het oordeel over de dinsdag door NRC 
gemelde toelating van embryoselectie op geslacht, 
wanneer er risico is op zeer zware aandoeningen die 
bijna alleen op of jongens, of meisjes worden door-
gegeven. Daar staan dan volgens de krant weer in-
vesteringen in mantelzorg en palliatieve zorg tegen-
over, terwijl het debat over ‘voltooid leven’ 
voortgezet wordt en een ‘toetsingskader’ moet voor-
komen dat het kabinet struikelt over nieuwe me-
disch-ethische kwesties.
Te hopen is dat bij de fi nancieel-economische onder-
handelingen het rapport uit juli van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid ter tafel is ge-
komen. WRR-lid Godfried Engbersen vat De val van 
de middenklasse in SERmagazine nog eens samen: 
“Enerzijds kunnen de middengroepen in Nederland 
zich nog steeds staande houden, anderzijds kost hen 
dat steeds meer moeite”, en: “Het vanzelfsprekende 
optimisme dat je kinderen het beter krijgen dan jij-
zelf, is aan het verdwijnen.”
Problemen voor de middengroepen zijn volgens de 
socioloog onder meer dat steeds vaker twee inko-
mens nodig zijn om rond te komen, dat arbeidscon-
tracten steeds ‘fl exibeler’ worden en dat de terugtre-
dende overheid voor steeds minder sociale 
bescherming zorgt. In dat licht is het maar de vraag 
of de voorgenomen versoepeling van het ontslag-
recht (zij het met een hogere ontslagvergoeding) tot 
een groeiend ‘vertrouwen in de toekomst’ zal leiden. 
Economische onzekerheid leidt volgens de WRR bo-
vendien ook tot groeiende onvrede over de politiek 
bij de middenklasse.
Reden genoeg dus voor het 
nieuwe kabinet om de 
twee WRR-adviezen han-
den en voeten te geven: 
de onzekerheid ver-
minderen en zorgen 
voor meer werkzeker-
heid, in welke vorm dan 
ook. Dan groeit er uit het 
moetje misschien toch 
nog een goede relatie 
– onderling, maar 
ook met de samen-
leving.
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