
Van 11 t/m 16 november vond de Week van 
het Leven plaats. Moraaltheoloog Lambert 
Hendriks vertelt waarom bescherming van het 
ongeboren leven een belangrijk onderwerp is.

“Het menselijk leven gaat over ons allemaal en ook over 
mensen die helemaal niet voor zichzelf kunnen opkomen. 
Het leven in de moederschoot kan zich niet verweren. De 
beschermwaardigheid van het ongeboren leven is een 

Geloof en het leven 
dat God geeft

‘Maar hoe word ik 
heilig?’

‘Eigenlijk is het een soort 
digitale catechese’
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belangrijk onderwerp, omdat we het leven als een geschenk 
van God ontvangen hebben.”

Naast een belangrijk onderwerp is het ook een moeilijk 
onderwerp om over te spreken. “Mensen kunnen denken: jij 
beslist voor mij en mijn leven. Maar dat is niet de bedoeling. 
Het gaat er juist om dat alle mensen in staat moeten zijn 
om in vrijheid hun leven in te richten. Ook de mensen die 
nog niet geboren zijn en die afhankelijk zijn van onze zorg 
en aandacht om goed aan dat leven te kunnen beginnen.” 
Het is geen aanklacht tegen concrete personen, benadrukt 
Hendriks. “Het is juist een roep om te zeggen: let op, je 
vergeet iets heel belangrijks, namelijk het leven van die 
mens, die ook recht heeft op leven en onze hulp.”

Bekijk de video op katholiekleven.nl
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Paul Dirks

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Toch is 

het soms lastig om je geloof uit te leggen en kun je nog 

genoeg vragen hebben. Daarom startten we de rubriek 

#Geloven-hoe-zit-dat waarin vragen beantwoord 

worden. 

De vragen komen van middelbare 
scholieren, maar ook uit de 
Catechismus van de Katholieke Kerk 
die in vraag-antwoord-vorm het geloof 
uitlegt. Bovendien verscheen onlangs 
‘DoCat’, een vraag-antwoord-boek 
over het katholieke sociale denken. 

“Kan ik mijn geloof beleven in 
mijn eentje, of heb ik daarvoor de 
Kerk nodig?” is de eerste vraag 
die in de nieuwe serie video’s 
wordt beantwoord. Dat gebeurt 
door Limarley Kingsale, docent 
levensbeschouwing op een middelbare 
school. De vraag of je de Kerk nodig 
hebt om te geloven is er eentje die hij 
vaak hoort.

“Het is goed dat er een rubriek is waar 
informatie over het katholieke geloof 
beschikbaar is,” vertelt hij. “Eigenlijk 
is het een soort digitale catechese. In 
Amerika is dit al langer normaal, goed 

#Geloven. Hoe zit 
dat?

‘Elke dag moet een 
Moederdag zijn. 
Elke dag moet een 
Armendag zijn. 
Elke dag moet het 
zijn wat het moet 
zijn.’ 

dat het nu ook in Nederland bestaat. Er 
wordt in de media en op social media 
veel óver, maar zelden mét katholieken 
gesproken. Daarom is het goed dat 
deze rubriek er is en katholieken zelf 
aan het woord komen over hun geloof.”

“Ik vind het leuk om aan deze rubriek 
mee te werken, omdat ik zo wat kan 
vertellen over mijn werk als docent 
levensbeschouwing. Katholieke 
scholen willen graag bijdragen aan de 
geestelijke vorming van mensen. Met 
het vak levensbeschouwing maken we 
mensen gevoelig voor de religieuze of 
spirituele beleving van anderen, maar 
zeker ook van zichzelf.”

Pater John Onoja ccsp

‘Missie is hier 
in Nederland, 
missie is in Afrika, 
missie is overal ter 
wereld.’

Nelly en Henk Welling

‘Het uiteinde van 
de aarde kan ook 
in jouw straat zijn. 
Bij de mensen die 
je nooit spreekt, of 
die mevrouw die 
ziek is.’

‘Kan ik mijn geloof beleven 
in mijn eentje?’

Foto: Johan Wouters



Paus Franciscus

Paus opent paleis voor de armen

Waarom ben je katholiek? En wat heb je 

eraan? Tegen welke vragen loop je op? 

In 1 minuut

besten’), een historisch gebouw vlakbij 
het Sint Pietersplein. Tot voor kort 
woonden er vrouwelijke religieuzen, 
nu is het dus een ‘paleis voor de armen’. 
Toen deze zusters vertrokken, vroeg 
paus Franciscus kardinaal Konrad 
Krajewski, de pauselijk aalmoezenier, 
om van het gebouw een plek te maken 
voor de daklozen en armen van Rome. 
De Sant’Egidio gemeenschap heeft de 
dagelijkse leiding in het opvanghuis.

Paus Franciscus opende op 15 
november een dag- en nachtopvang 
voor daklozen. Het bezoek vond plaats 
kort voor de Werelddag van de Armen 
(17 november). De paus kreeg een 
uitgebreide rondleiding en sprak met 
betrokkenen en daklozen die er een 
plek hebben gevonden.

De nieuwe noodopvang is gevestigd 
in het Palazzo Migliori (‘paleis van de 

Op katholiekleven.nl vind je antwoorden op deze vragen 
in geloofsverhalen van gewone katholieken. De video 
‘katholiekleven.nl in 1 minuut’ laat je zien wat we doen.

Op katholiekleven.nl vind je verhalen van de Kerk met 
mensen in de hoofdrol. Want de Kerk, dat zijn we samen. 
De Kerk helpt je om te geloven en is onmisbaar als je 
Jezus wil ontmoeten. De Kerk houdt je scherp, om te 
zien waar het om gaat in het leven én de Kerk opent je 
blik.

We geloven dat God met ieder van ons zijn verhaal 
schrijft. Hij nodigt je uit om mee te doen. Samen, als 
persoon en als gemeenschap, bouwen we aan een betere 
wereld en gebruiken we de talenten die God ons geeft.

In video’s, podcasts, fotoseries en artikelen vertellen 
we wat het betekent om te geloven in Jezus, naar Hem 
te luisteren, en Hem te volgen. Zo laten we zien wat 
katholiek leven is.

Bekijk de video op katholiekleven.nl/quick-tour

Foto: L’Osservatore Romano

Podcast

‘Bob wordt heilig’
In een zevendelige podcastserie gaat 
Bob Wegkamp (30) op zoek naar 
heiligheid. Bob kwam op het idee voor 
deze podcast toen hij hoorde hoe paus 
Franciscus opriep om heilig te worden. 
De paus verwees naar de woorden van 
de Bijbel, waar God zegt: ‘Weest heilig, 
omdat Ik heilig ben.’

“Deze keer wilde ik serieus aan de 
slag gaan met deze oproep,” vertelt 
Bob. “Maar hoe word ik heilig? Wat 
betekent dit voor mijn dagelijkse leven? 
En zou ik op korte termijn resultaat 
moeten kunnen zien? Al snel kwam 
ik tot de conclusie dat ik hier geen 
antwoorden op heb. Daarom ga ik op 
zoek naar hulp. In de podcast spreek 
ik met mensen die mij verder kunnen 
helpen op deze weg en bestudeer 
ik voorbeelden van heiligen uit de 
geschiedenis.”

Bob maakte al eerder podcasts 
voor katholiekleven.nl en was in het 
verleden werkzaam voor Radio Maria.

Luister de podcast op 
katholiekleven.nl

Foto: Johan Wouters



Een cadeautje van 
de bisschoppen
Katholiekleven.nl maakte een magazine dat dit najaar 

in parochies wordt verspreid. Het blad is een cadeautje 

van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen. Het 

wil inspireren met aansprekende geloofsverhalen en 

katholiekleven.nl verder bekend maken.

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

Meet & greet
De redactie van katholiek-
leven.nl hield op 23 novem-
ber een meet & greet. Er 
werd gesproken over de 
programmering voor 2020 
en nieuwe artikelen voor de 
website.

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

Tijdens de vergadering van de 
Bisschoppenconferentie op 12 
november reikte bisschop Liesen het 
eerste exemplaar van het blad uit 
aan vrijwilligers die gastvrouw zijn 
in de parochie waar de vergadering 
plaatsvond. Elke week verwelkomen zij 
vele gasten in het parochiecentrum en 
elke maand de bisschoppen voor hun 
vergadering.

In hen bedankte Mgr. Liesen de 
vele kerkelijke vrijwilligers die zich 
met hart en ziel inzetten voor de 
geloofsgemeenschap: “U doet dit 
niet als hobby in uw vrije tijd. Het is 
meer dan vrijwilligheid. En het is ook 
meer dan het oppakken van taken die 
als vacature open vallen. U bent een 
ledemaat van het lichaam van Christus 
dat we samen met elkaar vormen. 
Iedereen heeft een roeping. Ik wil u 
bedanken voor uw inzet. In u willen we 

als bisschoppen alle gelovigen dit blad 
graag symbolisch aanbieden.”

Het magazine wordt verspreid in 
een oplage van ongeveer 50.000 
exemplaren via de bisdommen en 
de KNR (Konferentie Nederlandse 
Religieuzen).

‘Het is meer dan 
vrijwilligheid.’

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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