
“Het is vaak een echte vraag: hoe ben je op het 
idee gekomen en wat beweegt je om nou zo 
te gaan leven?” Tijdens de Open Kloosterdag 
vertelt zuster Madeleine Bouman uit Aarle-
Rixtel over haar roeping.

“Omdat ik het gevoel heb dat ik op deze manier Gods liefde 
zichtbaarder kan maken in de wereld. En omdat ik het gevoel 
heb dat God me daartoe heeft uitgenodigd en nog steeds 

Wat beweegt je 
om zo te leven?

Over in- én uitzetten 
van sociale media

‘Mogen wij een teken van 
liefde en hoop worden’

Paus Franciscus > p 3

‘Heiligheid is voor 
iedereen’

uitnodigt.” Ze vervolgt: “Ik denk dat er maar weinig mensen 
zijn die daadwerkelijk een soort van stem horen.”

Zuster Madeleine: “Voor de meeste mensen is het een 
zoektocht. Een weg die je gaat. En al gaande merk je: hiertoe 
word ik uitgenodigd.”

In Boxmeer verwelkomt zuster Hettie Berflo, karmelietes, 
gasten in het klooster. Ze vertelt over de drijfkracht van 
de Karmel en het voorbeeld van pater Titus Brandsma, die 
stierf in het concentratiekamp Dachau. “Hij was in staat om 
de mensen met wie hij sprak het gevoel te geven dat hun 
probleem het enige was dat op dat moment telde.” Dat is een 
belangrijke boodschap voor onze tijd, zegt ze. 

Bekijk de fotoserie en de video op katholiekleven.nl
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Open Kloosterdag in Oosterhout. Foto: Daphne van Roosendaal



Olaf van Oosterhout

“Het internet is een rijkdom van onze tijd. Het is een 

bron van kennis en relaties die eens onvoorstelbaar 

waren.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn boodschap 

voor Wereldcommunicatiedag (2 juni 2019). De paus 

ziet ook risico’s en roept juist daarom op het internet 

positief in te zetten.

In de video over sociale media en 
tienergroep ‘On the move’ van de 
Lievevrouweparochie Bergen op 
Zoom, vertelt de leiding hoe ze sociale 
media inzet. En soms ook uitzet. De 
leiding zorgt ervoor dat op de avonden 
waarop de tieners bij elkaar komen alle 
telefoons in een doos gaan met een 
deksel erop.

Op andere momenten helpt internet 
juist, is de ervaring van de tieners. 
Janneke vertelt: “Ik was laatst aan het 
appen met een paar mensen, waarvan 
er een paar in Amerika wonen en 
een paar in Engeland. Heel gezellig. 
Toen stelde iemand een serieuze 
vraag, waarop een meisje zei: ik ben 
christelijk, als je God leert kennen, 
kan die je helpen. Dat vond ik heel 
tof. Zo kom ik soms mensen tegen die 
ook christelijk zijn. Van de vijftig in de 
app zijn dat er in ieder geval zeven. 

Het internet geeft 
een netwerk

‘Het begon als een 
sportieve uitda-
ging: 1.500 km 
fi etsen. Maar in 
Krakau aangeko-
men, was de WJD 
veel meer een 
religieuze vakantie 
geworden.’ 

Dat zijn er meer dan bij mij op school, 
tenminste voor zover ik weet. Dus dat 
is wel heel tof.”

Paus Franciscus: “Als een familie het 
internet gebuikt om meer verbonden 
te zijn, om elkaar vervolgens aan tafel 
te ontmoeten en elkaar in de ogen te 
kijken, dan is het een rijkdom. Als een 
kerkgemeenschap het eigen leven 
coördineert door middel van het 
internet, om vervolgens de Eucharistie 
samen te vieren, dan is het een 
rijkdom.”

Bekijk de video op 
katholiekleven.nl

Renske de Greeuw

‘Als ik een tijdje 
niet heb gebiecht 
merk ik: ik 
word een beetje 
chagrijnig, ik 
geniet minder van 
de dingen.’

Abt Henry Vesseur osb

‘Zeker de eerste 
jaren is het bidden 
van de psalmen 
een kwestie van 
hard werken.’

‘Als je God leert kennen, 
kan die je helpen.’



Paus Franciscus

Bezoek geboorteplaats Moeder Teresa

In de Europese Unie geldt sinds 25 mei 

2018 één regeling voor de omgang met 

persoonsgegevens: de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming). 

Deze wet noodzaakt organisaties die 

persoonsgegevens verwerken om extra 

goed na te denken over de vraag: Wat 

registreren we van wie? Met welke 

reden? Voor hoe lang?

#privacy

mensen in grootste nood, omdat ze in 
elke man en in elke vrouw het gezicht 
van uw Zoon zag.”

Paus Franciscus vroeg om de voor-
spraak van de heilige voor ons bij Jezus 
en om de genade dat wij “een teken van 
liefde en hoop worden in onze eigen 
tijd, waarin zovelen arm zijn, verwaar-
loosd, gemarginaliseerd en migrant.”

Op 7 mei bezocht paus Franciscus 
Skopje, de geboorteplaats van de 
heilige Moeder Teresa. Hij ontmoette 
er mensen die door de zusters van 
Moeder Teresa worden geholpen en 
bad bij de relieken van de heilige.

In zijn gebed dankte de paus God voor 
het leven en charisma van Moeder 
Teresa. “Ze deed veel goeds voor de 

Ook een foto van iemand wordt beschouwd als een 
persoonsgegeven. Parochiewebsites en parochiebladen 
moeten daarom goed opletten hoe foto’s worden 
gebruikt. Op de website rkkerk.nl is een handig 
stroomschema geplaatst dat de afwegingen en stappen 
verheldert.

De hoofdregels zijn:
 Je mag zonder toestemming een foto plaatsen bij een 
 verslag van een parochieactiviteit als de foto hoort bij 
 het nieuwsbericht
 Maar er is schriftelijke toestemming van een ouder 
 of verzorger nodig als het een foto is waarop een kind 
 of jongere (<16 jaar) herkenbaar in beeld is
 Als je een foto gebruikt op de website of in het 
 parochieblad zonder dat die bij een nieuwsverslag 
 hoort, moet de betrokkene om toestemming worden 
 gevraagd
 Een zorgvuldige communicatie kan klachten 
 voorkomen, meld aanwezigen daarom als er foto’s 
 worden gemaakt
 Ga zorgvuldig om met vragen of klachten over het 
 gebruik van foto’s en verwijder foto’s desgevraagd 
 binnen 24 uur van de website

Foto: L’Osservatore Romano

Podcast

Kun je je heilig 
voelen?
“De zaligsprekingen zijn een uitdaging. 
Ze ontregelen ons en stellen ons 
vragen.” In deze podcast vertelt dr. 
Anton ten Klooster over de tekst van 
paus Franciscus ‘Gaudete et exsultate’. 
De paus noemt de zaligsprekingen 
daarin de “identiteitskaart van de 
christen.” 

Anton ten Klooster is priester van het 
Aartsbisdom Utrecht en universitair 
docent aan de TST (Tilburg School of 
Catholic Theology). Hij maakte studie 
van de zaligsprekingen, promoveerde 
erop en schreef er een boek over.

‘Gaudete et exsultate’ gaat over de 
roeping tot heiligheid in deze wereld. 
Ten Klooster: “Heiligheid is niet alleen 
iets voor degenen die professioneel 
met hun geloof bezig kunnen zijn, 
zoals priesters, diakens, religieuzen, 
bisschoppen. Maar juist voor iedereen.” 
In zijn tekst ziet de paus ‘heiligheid’ en 
‘geluk’ als uitwisselbare termen. Is dat 
niet vreemd? Want we kunnen ons wel 
gelukkig voelen, maar heilig...? In deze 
podcast legt Anton uit hoe je dit kunt 
verstaan.

Luister de podcast op 
katholiekleven.nl



Nieuw op 
katholiekleven.nl
Begin mei ging de vernieuwde website van katholiekleven.nl 

online. Bezoekers kunnen er nog makkelijker inspiratie 

en informatie opdoen. Video’s, artikelen en podcasts 

zijn nu aangevuld met illustraties en foto’s, die ook door 

parochiebladen kunnen worden overgenomen.

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 |
www.soundcloud.com/katholiekleven_nl

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 fi lmpjes en foto’s 
van katholiekleven.nl op Facebook:
www.facebook.com/katholiekleven.nl

Je kunt ons ook mailen via 
contact@katholiekleven.nl

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

Geloven. Hoe 
zit dat?
In het najaar start een 
nieuwe serie video’s over 
geloven. Heb je suggesties 
voor vragen over geloof, 
mail de redactie via 
contact@katholiekleven.nl.

De eerste illustraties op de website zijn 
gemaakt om het navigeren door de site 
te vergemakkelijken. Ze wijzen op de 
video’s om te bekijken, podcasts die je 
kunt luisteren en waar je een parochie 
in de buurt kunt vinden. Maar er komen 
nog meer en andere illustraties.

In 2019 besteedt katholiekleven.nl 
extra aandacht aan de exhortatie 
van paus Franciscus over de roeping 
tot heiligheid in het dagelijkse leven 
(‘Gaudete et exsultate’). Ook daarbij 
zullen illustraties worden gemaakt. 
Deze worden als sociale media-kaarten 
verspreid via onder meer de website.

Als het gaat om heiligheid, verwijst 
de paus naar de Bergrede met de 
‘zaligsprekingen’ (Matteüs 5, 1-12; 
Lucas 6, 17-23). Ieder moet, op zijn of 
haar manier, doen wat Jezus daar zegt, 
schrijft paus Franciscus. De paus geeft 
de zaligsprekingen een hele concrete 

vertaling, zoals: arm zijn in het hart, 
weten te huilen met de ander, en kijken 
en handelen met barmhartigheid.

‘De roeping tot heiligheid 
in het dagelijkse leven’

Ook worden podcasts gemaakt over 
de oproep van de paus om te groeien 
in heiligheid en worden video’s met 
geloofsportretten opgenomen. Katho-
liekleven.nl werkt hiervoor samen 
met het Centrum voor Parochiespiri-
tualiteit (CPS). De producties in deze 
samenwerking worden fi nancieel mede 
mogelijk gemaakt door de Mr. Paul De 
Gruyter Stichting.

In het najaar start bovendien nog een 
serie video’s, waarin wordt uitgezocht 
hoe processen voor heiligverklaring 
verlopen.

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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