
Voor zijn jubileum blikt katholiekleven.nl terug 
op vijf jaar paus Franciscus.

Het is vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen 
werd tot paus. In maart 2013 volgde hij Benedictus XVI op. 
Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Bisschop 
Van den Hende herinnert zich nog precies waar hij was 
de avond dat het nieuws bekend werd en hoe erop werd 
gereageerd: “De vreugde om een nieuwe paus met de naam 
Franciscus was onmiskenbaar aanwezig.”

Paus Franciscus 
inspireert mensen

Podcast: ‘Neem het 
risico met elkaar’

‘Maria is er voor je, om 
voor je te bidden.’

Mgr. Hendriks > p 2

Lijstje: ‘Paus Fran-
ciscus van A tot Z’

De paus is een bruggenbouwer, zegt Geert van Dartel van 
de Katholieke Vereniging voor Oecumene: “Hij gelooft in de 
kracht van de ontmoeting.” Eliza Oudshoorn zet zich in als 
vrijwilligster voor het Katholiek Alpha Centrum in Leiden. 
Zij vertelt op katholiekleven.nl hoe paus Franciscus haar 
inspireert: “De paus zegt: kom van je stoel en ga iets doen. 
Ga eropuit en verkondig het Evangelie en wees de handen 
en voeten van Jezus.”

Bisschop Van den Hende: “De paus noemt mensen die 
gebrek lijden, die ziek zijn of in nood: middelaars van het 
licht. We worden door mensen in nood herinnerd aan de 
grote opdracht om lief te hebben en je naaste te beminnen.”

Zie de video op www.katholiekleven.nl/bij-de-dag
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Mgr. Van den Hende (foto: R. Mangold)



Abt Mathijsen,
Abdij van Egmond
uit: ‘De Boodschap’

Waarom is Maria zo belangrijk voor ons? Dat vertelt 

Mgr. Hendriks in een reeks video’s vanuit de kathedrale 

basiliek Sint Bavo in Haarlem.

Het kerkgebouw werd enkele jaren 
geleden prachtig gerestaureerd. 
Het eerste fi lmpje werd begin 
februari geplaatst. Hierin vertelt de 
hulpbisschop van het bisdom Haarlem-
Amsterdam hoezeer Maria bij het werk 
van Jezus betrokken is. Hij doet dat bij 
de schildering van de bruiloft van Kana 
(Johannes 2, 1-11) en een mozaïek 
over de kruisdood van Christus.

“Maria is degene die bij de bruiloft 
van Kana aangeeft: Jezus doe dat 
wonder maar. Doe dat wonder van 
de verlossing maar, in feite. Help de 
mensen. Red ze. Maria is daar heel erg 
in betrokken. Daarom is Maria ook zo 
belangrijk voor ons allemaal.” 

De schildering van de bruiloft van Kana 
is van Han Bijvoet en de kunstenaar 
Jan Loots, die allebei afkomstig waren 
uit Haarlem.

Waarom is Maria 
zo belangrijk?

‘Maria heeft ons lief en die 
liefde gaat verder dan dat 
moment op het kruis.’

‘Oud worden op 
zich is geen ziekte.’ 

Naast de schildering verbeeldt een 
mozaïek de kruisdood van Christus. 
Maria staat onder het kruis, samen met 
de geliefde leerling. Mgr. Hendriks: 
“Maria heeft ons lief en die liefde gaat 
verder dan dat moment op het kruis. 
Want Jezus zegt tegen haar: Zie daar 
uw zoon. En tegen de leerling zegt 
Hij: Zie daar uw moeder. Die leerling 
dat zijn we eigenlijk allemaal. Jezus 
zegt tegen ons allemaal: Kijk, dit is je 
moeder. Ga maar naar Maria toe als je 
met iets zit. Zij is er voor je, om voor 
je te bidden. Om je te helpen, zoals 
zij ook Mij heeft bijgestaan, ook in de 
moeilijkste uren van mijn leven.”

Paus Franciscus
uit: Podcast katholiekleven.nl

‘Wie geen risico 
aangaat, zal niet 
vooruitgaan. 
Je zult je meer 
vergissen als je stil 
blijft staan.’

Mgr. Hendriks,
Bisdom Haarlem-Amsterdam
uit: ‘De Boodschap’

‘Ga maar naar 
Maria toe als je 
met iets zit. Zij is 
er voor je, om voor 
je te bidden.’

Foto: R. Mangold



Foto-van-de-week

Over geloof en jongeren

Mensen zijn gek op lijstjes. Dat begint al 

jong met verlanglijstjes voor Sinterklaas 

en de verjaardag, later komen daar to-do 

lijstjes bij. En wie in de herfst van zijn of 

haar leven is, stelt vaak een zogeheten 

‘bucketlist’ op met de activiteiten die nog 

bij leven gedaan moeten worden. 

De kracht van 
lijstjes

en de sociale media. De Bisschoppen-
synode zal nadenken over de invloed 
daarvan op het leven. De virtuele 
wereld is allerminst ‘virtueel’ in 
zijn uitwerking, maar neemt heel 
concrete vorm aan. “In het pastoraat 
zijn jongeren subject en geen object,” 
wordt gezegd. Jongeren hebben 
zelf een verantwoordelijkheid. En: 
“Geloof maakt ons bewust van een 
schitterende roeping, de roeping tot 
liefhebben.”

Meewerken aan de vreugde van 
jongeren. Dat is wat de Kerk wil 
doen. In 2018 heel concreet door het 
proces van de Bisschoppensynode 
over jongeren, geloof en roeping. 
Katholiekleven.nl volgt het op de 
voet met de foto-van-de-week en een 
bijbehorende tekst. De wereld waarin 
jongeren opgroeien is een andere dan 
die van hun ouders en opvoeders. Een 
in het oog springend verschil zijn de 
moderne communicatietechnologieën 

Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat 
lijstjes een prima 
manier zijn om 
de aandacht te 
trekken. Media 
maken daar 
veel gebruik van met 
terugblikken rond de jaarwisseling, 
maar bijvoorbeeld ook met top 10 of top 3 lijstjes van 
‘plekken die je bezocht moet hebben’ of ‘trends in het 
komend jaar’. 

In de kerkelijke communicatie zijn zulke lijstjes ook een 
aardige aanvulling, denk aan een top 5 van ‘bijzondere 
plekken in de parochie’ of ‘drie dingen die u niet 
wist van de pastoor’. Een bijzondere versie van een 
lijstje is een ABC over een onderwerp of persoon. Zo 
maakte katholiekleven.nl deze maand het alfabet ‘Paus 
Franciscus van A tot Z’ bij 5 jaar paus Franciscus en 
deelde dit lijstje op Facebook. 

Foto: R. Mangold

Podcast

‘Neem het risico 
met elkaar’
Katholiekleven.nl spreekt met jong 
en oud over geloof, jongeren en de 
Kerk. In oktober 2018 vindt in Rome 
een Bisschoppensynode plaats met 
dit thema. Podcast #12 spreekt met 
docent levensbeschouwing Limarley 
Kingsale (30) en student theologie 
Marike Falke (25).

“De vormelingen in mijn parochie zijn 
duidelijk op zoek en hebben een hoop 
vragen,” vertelt Marike. Deels zijn 
dat heel praktische vragen: wanneer 
moeten we staan, zitten en knielen 
tijdens de viering? “Ze vragen ook: hoe 
moet ik kijken naar de eucharistie? 
En dan vraag ik: waarom denk je dat 
ik weet hoe jij moet kijken naar de 
eucharistie? Ze gaan ervan uit dat daar 
ook wel regels voor zullen zijn, die zij 
niet kennen.”

De Bisschoppensynode is een kans 
om jongeren te betrekken bij de Kerk. 
Limarley en Marike citeren paus 
Franciscus uit het Voorbereidend 
Document voor de synode: “Neem een 
risico! Wie geen risico aangaat, zal niet 
vooruitgaan. Je zult je meer vergissen 
als je stil blijft staan.”

Luister de podcast op sound-
cloud.com/katholiekleven_nl



Zo kun je constructief 
bloggen
Hoe brengt journalistiek mensen in beweging en kun je 

‘constructief bloggen’? Over die vraag sprak Daphne van 

Roosendaal van katholiekleven.nl tijdens de training bloggen 

en vloggen van Catholic Voices op zaterdag 3 februari.

Katholiekleven.nl is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen
Redactie: contact@katholiekleven.nl | Basisontwerp nieuwsbrief: Daily Milk
www.facebook.com/katholiekleven.nl | www.youtube.com/c/katholieklevennl_video

Steun ons 

Maak nieuwe rubrieken 
en items mogelijk met een 
bijdrage op:

NL60 INGB 0663 2207 26
t.n.v. Rooms Katholiek Kerk-
genootschap in Nederland
onder vermelding van
‘katholiekleven.nl’

Praat mee 
Praat mee over de filmpjes en foto’s 
van katholiekleven.nl op Facebook:
www.facebook.com/katholiekleven.nl

Je kunt ons ook mailen via 
contact@katholiekleven.nl

Wereld Com-
municatie Dag
Paus Franciscus vraagt met 
zijn boodschap voor Wereld 
Communicatie Dag 13 mei 
aandacht voor waarheid en 
nepnieuws.

Meet & greet
Kom op 26 mei naar de meet 
& greet van de redactie 
en Facebookvolgers 
van katholiekleven.nl! 
Meld je aan via contact@
katholiekleven.nl 
(aanmelding verplicht).

Redactie-
vergadering
De redactie vergadert vier-
maal per jaar. Wil je ons iets 
laten weten? Mail ons via 
contact@katholiekleven.nl.

‘Paus Franciscus schrijft 
over waarheid in 
christelijke zin.’

Heel bepalend voor journalistiek 
is dat ze dingen in beweging kan 
brengen door misstanden aan het licht 
te brengen en verantwoordelijken 
aan te spreken. Maar dit is niet de 
enige manier om zaken in beweging 
te brengen, stellen journalisten die 
werken volgens het principe van 
‘constructieve journalistiek’. Zij 
signaleren dat mensen moedeloos 
kunnen worden van te veel negatieve 
berichtgeving. Ze willen dat aanvullen 
met positieve berichten. Want naast 
problemen zijn er oplossingen.

In zijn boodschap voor Wereld 
Communicatie Dag (13 mei 2018) wijst 
ook paus Franciscus daarop. De paus 
pleit voor “een journalistiek die minder 
is gericht op ‘breaking news’ en meer 
op het onderzoeken van onderliggende 
oorzaken van conflicten. Om zo, 
vanuit een dieper begrip, bij te dragen 
aan de oplossing van conflicten via 
opbouwende processen.”

Waar constructieve journalistiek 
erop wijst dat de waarheid altijd 
meer is dan wat er niet goed is aan 
deze wereld, schrijft de paus over 
waarheid in christelijke zin. Dan gaat 
het niet alleen over de vraag of iets 
juist is of niet, maar ook wat je ermee 
beoogt. Je kunt gelijk hebben met een 
redenering, maar als je die gebruikt om 
iemand in diskrediet te brengen, is die 
niet waarachtig. Leiden standpunten 
tot ruzie, onderlinge verdeeldheid, 
verslagenheid? Of tot een construc-
tieve dialoog en vruchtbare resultaten?

Nodig katholiekleven.nl uit in je paro-
chie vanwege Wereld Communicatie 
Dag via contact@katholiekleven.nl

Nieuwsbrief 
Meld je via de website aan voor de 
maandelijkse digitale nieuwsbrief. 

Daar kun je je ook aanmelden voor 
deze kwartaalnieuwsbrief ‘katholiek 
leven vandaag’, die je per post ontvangt. 
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