
“Het is geweldig dat de kerk weer open mag. 
We hebben er naar uitgekeken, echt naar 
verlangd.” Vanuit de kathedraal in Breda vertelt 
bisschop Liesen van Breda over het kerkelijk 
leven op anderhalve meter.

“We hebben mooie ervaringen opgedaan natuurlijk met 
livestream. Maar er gaat niets boven dat je elkaar kunt zien 
en samen in de kerk kunt zijn en gewoon kunt vieren. Dat 

We hebben er naar 
uitgekeken

‘Welke keuze wil Hij 
dat ik maak?’

‘Altijd mét de mensen en 
mét de sacramenten’

Paus Franciscus > p 3

‘Gelovigen leden 
geestelijke honger’

is een diep verlangen. Ik voel dat zelf. Ik heb dat ook bij de 
andere bisschoppen gemerkt. Maar ik heb het vooral ook 
gemerkt bij de mensen in de parochie.”

“Nu we opengaan, moeten we wel rekening houden met 
nieuwe omstandigheden en maatregelen. Het is uit liefde 
voor die naaste en ook uit liefde voor God dat we veilig met 
elkaar willen omgaan. De kerk moet geen plek van besmet-
ting worden.” De bisschop vertelt op katholiekleven.nl over 
de anderhalve meter kerk en over het pincet waarmee sinds 
Sacramentsdag 14 juni de communie weer uitgereikt kan 
worden. 

Mgr. Liesen is bisschop-referent voor liturgie.

Bekijk de video op katholiekleven.nl
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Marion van Hooijdonk

Paus Franciscus roept gelovigen op tot heiligheid in 

de wereld van vandaag. Edwin en Wilma Groot zijn 

getrouwd en hebben samen vier kinderen. Als ze voor 

een keuze staan, vragen ze zich af wat Jezus wil dat 

zij kiezen.

“Dat is natuurlijk niet: kies ik een appel 
of een banaan?” vertelt Edwin. “Dan 
kies je gewoon waar je zin in hebt. 
Maar wat moeilijkere vragen of dingen 
waar je stil bij staat dan denk je wel: 
wat zou Jezus van mij vragen, welke 
keuze wil Hij dat ik maak? Vroeger had 
je van die polsbandjes: what would 
Jesus do?”

Paus Franciscus schrijft over de 
roeping tot heiligheid in het dagelijks 
leven in zijn encycliek ‘Gaudete et 
exsultate’ (2018). Hij geeft daarin de 
zaligsprekingen een belangrijke plek 
en zegt dat heiligheid in je dagelijks 
leven onder meer is: arm zijn in het 
hart. We worden opgeroepen om 
gelijkvormig te worden aan Jezus, die 
“arm is geworden, terwijl Hij rijk was” 
(2 Korintiërs 8, 9).

Edwin en Wilma vertellen hoe zij dit 
meemaken in hun werk en gezin. Arm 

Heiligheid: Wat zou 
Jezus vragen?

‘Mensen die nu 
niet naar buiten 
durven, vragen 
mij om in de kapel 
een kaars aan 
te steken. Dat is 
fi jn om te mogen 
doen.’ zijn in het hart heeft te maken met de 

keuzes die je maakt, vertellen ze, met 
fouten kunnen toegeven, de ervaring 
dat God je helpt en dat je er voor 
elkaar mag zijn.

In ‘Gaudete et exsultate’ geeft 
de paus de zaligsprekingen een 
belangrijke plek. Katholiekleven.nl
maakte er ansichtkaarten van die 
parochies gratis kunnen opvragen 
via contact@katholiekleven.nl. 
Dit project is een samenwerking 
van katholiekleven.nl 
en het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit. Mgr. Van den Hende

‘We bidden juist 
ook voor alle 
mensen die deze 
afgelopen weken 
stierven, vaak door 
het coronavirus.’

Pater Ignatius Maria

‘We nodigen 
mensen uit om te 
komen bidden, om 
troost te vinden en 
om genezing aan 
te roepen.’

‘Arm zijn in het hart heeft 
te maken met de keuzes 
die je maakt’



Paus Franciscus

Slot catechesereeks zaligsprekingen

Half april, toen in Italië een volledige 

lockdown gold, waarschuwde paus 

Franciscus in een livestream van de 

mis voor het gevaar de Kerk en haar 

sacramenten te ‘virtualiseren’.

‘Dit is niet 
de Kerk’

De paus waarschuwde dat deze laatste 
zaligspreking niet moet leiden tot 
zelfmedelijden of een slachtofferrol. 
Geminacht worden is niet per se 
hetzelfde als vervolging. Soms zijn 
we zelf de schuld, omdat “we de 
smaak van Christus en het evangelie 
zijn kwijtgeraakt.” Leven volgens de 
zaligsprekingen maakt gelukkig en 
gezegend, omdat het iets geeft “dat 
waardevoller is dan de hele wereld.”

“Zalig die vervolgd worden om de 
gerechtigheid, want hun behoort het 
Rijk der hemelen” (Matteüs 5, 10). 
Op 29 april hield de paus zijn laatste 
catechese over de zaligsprekingen. 
De paus sprak met droefheid over de 
voortgaande christenvervolging, die 
zelfs groter is dan in de eerste eeuwen 
van het christendom: “We moeten 
hopen en bidden dat de beproeving zo 
snel mogelijk tot een einde komt.”

“Iemand liet mij nadenken over het gevaar dat deze 
pandemie ons allemaal laat communiceren, ook 
religieus, via de media, via communicatiemiddelen.” De 
aanwezigen ontvingen die dag de eucharistie. Anderen 
die online verbonden waren “ontvangen alleen geestelijk 
de communie. En dat is niet de Kerk: dit is de Kerk in 
een moeilijke situatie, die de Heer toestaat. Maar het 
ideaal en streven van de Kerk is altijd mét de mensen 
en mét de sacramenten, altijd.” Online meevieren kan 
dus een manier van verbondenheid zijn, maar niet de 
daadwerkelijke deelname vervangen, benadrukte de 
paus.

Ook Nederlandse parochies zijn vaker de mis gaan 
streamen. Voor catechese kan online eveneens een 
goede aanvulling zijn. De woorden van de paus indachtig 
zal het geen vervanging zijn voor het daadwerkelijk 
samenkomen en altijd een uitnodiging inhouden om 
daadwerkelijk in contact te blijven of te komen met de 
kerkgemeenschap.

Illustratie: Lidy de Koning

Podcast

Lockdown
De Nederlandse Tom Kouijzer (32) is 
pater Marist en werkt in Ierland. Twee 
jaar geleden is hij priester gewijd en nu 
woont en werkt hij in Dublin. Terwijl in 
Nederland de kerken gesloten waren 
en de eucharistie niet kon worden 
gevierd, waren ze ook in Ierland dicht. 
“De regering is heel voorzichtig,” 
vertelt Tom.

Het coronavirus brengt sommige 
mensen extra in de problemen. Tom: 
“Veel mensen zijn aangewezen op 
naastenliefde. Ze kwamen bijvoorbeeld 
wekelijks naar de Vincentius 
Vereniging voor bonnen waarmee ze 
eten kunnen krijgen. Dat is helemaal 
opgehouden sinds maart en deze 
mensen vallen nu tussen wal en schip. 
Het is schrijnend.”

Hij vertelt over zijn dagelijkse leven 
tijdens de lockdown. “Je kunt de hele 
dag thuis zitten en daar heb je nu een 
goed excuus voor. Alleen zou dat een 
behoorlijke misser zijn, want dan mis 
je echt een belangrijke kans en ook je 

verantwoordelijkheid.”

Luister de podcast op 
katholiekleven.nl



De eucharistie
De eucharistie is “bron en hoogtepunt van heel het christelijk 

leven.” Dat hebben we de afgelopen maanden extra sterk 

ervaren, toen tijdens de coronacrisis publieke vieringen 

niet mogelijk waren en ook de communie niet kon worden 

uitgereikt.
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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

Laudato si’ jaar
Vanwege vijf jaar Laudato 
si’ werd van 16 tot 24 
mei een Laudato si’-week 
gehouden. Dit werd de 
opmaat tot een heel jaar, 
waarin de Kerk stil staat 
bij wat ook wel de ‘milieu-
encycliek’ wordt genoemd. 
De start en het programma 
van het jaar zijn door de 
coronacrisis wat in de war 
geschopt, maar er wordt 
internationaal hard gewerkt 
om er een succes van te 
maken. Katholiekleven.nl 
maakt voor dit najaar een 
reeks video’s over waarom 
volgens paus Franciscus 
juist christenen zich het wel 
en wee van de schepping 
moeten aantrekken. 

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

Veel gelovigen lieten weten dat zij door 
de coronaviruspandemie geestelijke 
honger hebben geleden, in de vorm van 
een diep verlangen naar de eucharistie.

Inmiddels zijn we na de lockdown 
weer welkom in de kerk en sinds 
Sacramentsdag (14 juni) kan ook de 
communie weer worden uitgereikt. 
De komende periode gaat 
katholiekleven.nl in een aantal video’s 
in op de betekenis van de eucharistie, 
het sacrament waarin we Christus 
ontvangen in de gedaante van brood. 
Zo is een video opgenomen in de 
H. Oswalduskerk van Zeddam (foto). 
Daar vierden gelovigen van de H. 
Gabriëlparochie voor het eerst sinds 
maanden de eucharistie. Dat gebeurde 
inclusief pincet, hoestscherm en 

ontsmettingsmiddel. 
De video laat zien hoe 
het vieren van de mis in 
tijden van corona in zijn 
werk gaat.

Verder staan vier portretten gepland 
van mensen uit het Aartsbisdom 
Utrecht. Dat bisdom viert momenteel 
het ‘Jaar van de Eucharistie’, een jaar 
dat door de coronacrisis een andere 
invulling krijgt dan verwacht. In deze 
video’s vertellen vier heel verschillende 
mensen wat de eucharistie betekent 
in hun persoonlijk leven. Welke kracht 
putten ze uit de eucharistie? Welke 
troost? En: hoe hebben ze de maanden 
beleefd waarin ze niet de communie 
konden ontvangen?

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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