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Van Pasen naar
Pinksteren
Op vierpasen.nl gaven de bisschoppen uitleg bij
de Goede Week, Pasen én de periode daarna.
“Er is geen liefde zonder lijden. Dus wees sterk, put kracht
uit het kruis van Christus.” Dit zei Mgr. Hendriks in de eerste
van de video’s. Mgr. Van den Hende sloot de reeks af. Hij
vertelde hoe wij, net als de eerste leerlingen, mogen groeien
in geloof: “In de paastijd horen we dat Jezus is verrezen. Dat
hebben we gevierd op Eerste Paasdag en bij de Paaswake is
het licht binnengedragen. Op weg naar Pinksteren mogen

we steeds meer de overtuiging krijgen dat Jezus niet dood is,
maar leeft.”
“Die overtuiging kunnen we niet baseren op eigen
waarneming, daarvoor is het te lang geleden,” aldus de
bisschop van Rotterdam. “We baseren ons paasgeloof op het
getuigenis van de eerste leerlingen, op het getuigenis van de
Schrift.” De bisschop vertelde over de Emmaüsgangers aan
wie Jezus verschijnt en die zeggen: “Brandde
ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg
met ons sprak?” Mgr. Van den Hende: “Ook
ons hart nu mag branden als het gaat om
de belofte van Jezus en zijn verrijzenis en
eeuwig leven.”
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‘Gaat tot Jozef’. Wie
is Jozef voor ons?
Wie is de heilige Jozef voor ons? Vanuit de kapel van
Sint Jozef in Smakt vertelt deken Ed Smeets over de
betekenis van de heilige Jozef.
Smakt is het enige Nederlandse
bedevaartsoord dat is gewijd aan de
heilige Jozef. Op 19 maart vierde de
Kerk het feest van Sint Jozef. Deken
Smeets vertelt vanuit de kapel over
de heilige Jozef. Hij doet dat samen
met Leo van Dijck van de Stichting Sint
Jozefkapel en bezoekers van de kapel.
“Als er iets is met de kinderen of de
kleinkinderen, of vrienden dan steek
ik hier een kaarsje aan,” vertelt een
van de mensen die in de kapel komt
bidden. “Thuis hebben we altijd een
noveenkaars klaarstaan voor als er iets
is met iemand waar we van houden.”

onopgemerkt blijft, de man van de
dagelijkse, discrete en verborgen
aanwezigheid, een bemiddelaar,
een steun en een gids in moeilijke
momenten. De heilige Jozef herinnert
ons eraan dat allen die schijnbaar
verborgen zijn of op de achtergrond
staan, een ongeëvenaarde hoofdrol
spelen in de heilsgeschiedenis.”

‘Jozef is een bemiddelaar,
een steun en een gids in
moeilijke momenten’

Smeets: “Sint Jozef is trouw aanwezig
en leert ons om juist in de trouwe
dienstbaarheid onze plek te vinden,
onze vrede en onze vreugde. Dat is
iets heel belangrijks wat Sint Jozef ons
natuurlijk altijd al heeft kunnen leren,
maar zeker ook vandaag de dag.”

De paus riep een ‘Sint Jozefjaar’ uit
(8 december 2020 – 8 december
2021) en schreef bij die gelegenheid
een apostolische brief, ‘Patris corde’.
De brief is genoemd naar de eerste
woorden: “Met het hart van een vader:
zo heeft Jozef Jezus liefgehad.”

Paus Franciscus noemt Jozef een
buitengewone figuur: “De man die

Bekijk de video op
katholiekleven.nl

‘Het was na mijn
huwelijk echt de
mooiste dag van
mijn leven.’
Gusta Willems werd op
latere leeftijd katholiek

‘Weet jij hoe duur
jouw smartphone
is?’
Docent levensbeschouwing
Stan van Ommen over
duurzaamheid in #Gelovenhoe-zit-dat?

‘Dit is waarheid,
met een
hoofdletter W,
zoals Jezus ons
leidt.’
Mgr. Smeets

Kapel Sint Jozef in Smakt. Foto: © Katholiekleven.nl
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Paus Franciscus

Wat is waardig
sterven?

‘Als ik ga biechten…’

In de podcast ‘Wat is waardig sterven
volgens het katholieke geloof?’ is dr.
Lambert Hendriks te gast, rector van
Grootseminarie Rolduc en voorzitter
van de Katholieke Stichting Medische
Ethiek. Op 24 april organiseert die
stichting een bijeenkomst over de zorg
voor mensen in kritieke en terminale
levensfasen. Daarover verscheen in
2020 een document: ‘Samaritanus
Bonus’, de barmhartige Samaritaan.
Een gesprek over palliatieve zorg,
euthanasie en de vraag: wat is waardig
sterven volgens het katholieke geloof?
En over hulp, liefde en nabijheid als je
te maken krijgt met het lijden dat je
overkomt. Daarbij is ook de pastorale
zorg belangrijk: “Het is een van de
praktische punten uit het document:
let nou op dat mensen die verzorgd
worden toegang blijven houden tot
pastorale zorg. De zorg voor de ziel,
dat je als persoon kunt opveren door
de zorg en woorden van een ander, is
minstens zo belangrijk
naast je lichamelijke
gezondheid.”
Luister de podcast op
katholiekleven.nl
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Dat mensen “met hernieuwde
diepte, de vergeving en oneindige
barmhartigheid van God mogen
ervaren.” Dat was de speciale
gebedsintentie van paus Franciscus
voor de maand maart.
In de videoboodschap die hiervoor
uitkwam, zei de paus: “Als ik ga
biechten, is dat om genezen te
worden, om mijn ziel te genezen. Om

geestelijk meer gezond te worden,
om over te gaan van narigheid naar
barmhartigheid.” De paus benadrukte
dat “de kern van de biecht niet gaat
over de beleden zonden, maar om de
goddelijke liefde die we ontvangen, en
die we altijd nodig hebben. Jezus, die
op ons wacht, naar ons luistert en ons
vergeeft, is het centrum van de biecht.
Onthoud dit: in het hart van God
komen wij vóór onze fouten.”

mee te laten vieren. Er zijn een aantal dingen die je moet
weten.

Livestreamen?
Privacy!
Als mensen herkenbaar in beeld komen,
moet er rekening worden gehouden met
hun privacyrechten.
Vanwege het coronavirus verzorgen veel parochies een
livestream via internet om parochianen thuis de mis

Oude uitzendingen mogen bijvoorbeeld niet eindeloos
online blijven staan. Het parochiebestuur moet vooraf
bepalen wat het doel is van de publicatie online en
wat daarvoor een geschikte bewaartermijn is. Als het
doel van de uitzending is dat parochianen de viering
kunnen terugkijken die ze niet kunnen bijwonen, ligt een
bewaartermijn van een paar weken voor de hand.
Voor muziek kan het zijn dat de parochie zelf een
streaminglicentie moet afsluiten met Buma/Stemra. Dat
hoeft niet bij streamen via YouTube of Facebook. Die
platforms hebben de muziekrechten al geregeld.
Tip voor parochiebestuurders: er is een modelprivacyverklaring voor parochies (te vinden via de qrcode). Dit model is in januari 2021 herzien met het oog
op het streamen van kerkelijke vieringen.
Met deze model-privacyverklaring heeft
de parochie een instrument om mensen
te informeren over waarom de parochie
welke gegevens verzamelt.

Podcastserie: ‘Weg van
de liturgie’
‘Weg van de liturgie’ is de podcastserie van katholiekleven.nl
in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit
(CPS).
In deze serie gaat Mirjam Spruit van
het CPS in gesprek over de katholieke
liturgie met twee experts: dr. Samuel
Goyvaerts, docent liturgie aan Tilburg
School of Catholic Theology, en Arjen
Bultsma, pastoor in Bolsward en
vicaris van het bisdom GroningenLeeuwarden. Zij lichten toe waarom
het belangrijk is om over liturgie na te
denken en erover te praten, juist nu.
In de tweede aﬂevering vertellen ze
hoe het idee voor deze podcast is
ontstaan en legt Samuel Goyvaerts uit
wat de titel betekent.
De derde podcast gaat over de liturgie
als ontmoeting. “Elk spreken over God
schiet op een of andere manier altijd
tekort, maar juist de liturgie, de Kerk
reikt ons de taal en tekenen aan om
toch te kunnen communiceren,” vertelt
Arjen. Opmerkelijk genoeg is herhaling
daarbij belangrijk, zeggen beiden. “Als
je de rituelen kunt laten gebeuren, dan
kun je merken dat God aan het werk is,”

vertelt Arjen. Samuel: “Je hoort het wel
eens als ‘verwijt’ dat de liturgie altijd
hetzelfde is, maar als je de liturgie goed
haar werk laat doen, is dat geen cirkel,
maar wordt het een soort spiraal die
telkens dieper en dieper gaat.”
De onlangs geplaatste vierde podcast
behandelt de dialoog in de liturgie met
name in het deel dat de ‘Dienst van
het Woord’ wordt genoemd. De grote
dialoog van God en mens en daarnaast
het heen en weer van Woord en
antwoord in de liturgie. Zo legt Samuel
uit hoe op de eerste lezing uit het
Oude Testament de antwoordpsalm
volgt. “Soms wordt die wel ‘tussenzang’
genoemd, maar doe dat niet. De
antwoordpsalm komt niet zomaar
tussen twee andere dingen. Hij is
wezenlijk onderdeel van de dialoog van
God en de gemeenschap
die antwoordt.”

Najaar

‘Meet & greet’
Dit najaar houdt de
katholiekleven.nl-redactie
een ‘meet & greet’.
Vanwege het coronavirus
is open aanmelding
niet mogelijk. Wil je de
redactie en ons team van
medewerkers iets vragen
of laten weten? Mail ons via
contact@katholiekleven.nl.

Redactievergadering
De redactie vergadert viermaal per jaar. Wil je ons iets
laten weten? Mail ons via
contact@katholiekleven.nl.

Luister de podcasts
op katholiekleven.nl

Steun ons
Praat mee

Nieuwsbrief

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

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

Je kunt ons ook mailen via
contact@katholiekleven.nl

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