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Behind the scenes
bij de musical
Katholiekleven.nl nam deze zomer een kijkje
achter de schermen bij de repetities van Ruth
de musical.
Op zondag 19 september werd deze voor het eerst
opgevoerd in Den Bosch. Het is een familiemusical die wordt
uitgevoerd door KISI, door groot en klein voor jong en oud.
De jonge Samuel Voncken speelt koning David als kleine
jongen. Hij vertelt hoe het er bij de repetities aan toe gaat.

“We werken heel erg hard,” zegt hij. “Toen ik de musical in
Oostenrijk had gezien, was ik meteen ‘flabbergasted’ hoe ze
het daar hadden uitgevoerd,” vertelt Laurien Broeders die
Ruth speelt. Ze nam na de middelbare school een pauze van
KISI, maar keert voor deze musical terug op de planken.
Bekijk de video op katholiekleven.nl en zie hoe de acteurs
hun best doen om er nu ook voor Nederland
een prachtige voorstelling van te maken.
Voor meer informatie over de musical,
voorstellingen en data:
www.ruth-musical.org
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Bidden met het
‘heilig bruurke’
Mensen noemen hem “het heilig bruurke”. Al bij leven
was broeder Everardus Witte (1868-1950) zeer geliefd
onder de mensen. Hoe kwam dat?
“‘Heilig bruurke’ is waarschijnlijk
een naam waarvan hij zelf niet zo
gelukkig werd, want hij wilde gewoon
en eenvoudig zijn en geen voetstuk
hebben,” vertelt broeder Hans-Peter
Bartels. De franciscaan bewoont met
medebroeders het klooster in Megen,
waar tot 1950 broeder Everardus
leefde en werkte.
“Hij leefde echt vanuit het gebed en dat
merkten de mensen aan hem,” vertelt
broeder Bartels. “Zijn meest bekende
en beroemde uitspraak is: laten we
er samen voor bidden. Als mensen
een intentie kwamen afgeven voor de
broeder zei die: ik weet iets beters,
loop even om en dan gaan we naar de
kerk, dan bidden we er samen voor.”
Ook na zijn sterven bleven de mensen
komen. Vanwege de grote toeloop van
gelovigen werd al drie jaar na zijn dood
besloten om een grafkapel voor hem
te bouwen. Ans van Schijndel is daar
vrijwilliger. Zij laat zien hoe mensen nu
nog steeds gebedsintenties bij het graf
van broeder Everardus achterlaten.

Joannes Peters, bezoeker van de kapel,
vertelt dat het voor hem echt een
“heilige plek” is.

‘Zo’n pelgrimini
bedevaart doet
weer heel goed.’
Willy Hilhorst over de
‘pelgrimini’ naar Peerke
Donders

‘Zijn meest beroemde
uitspraak is: laten we er
samen voor bidden’

Bij het indrukwekkende grafmonument
vertelt zijn biograaf Kees van de Wiel:
“Als je in deze kapel bent, komt er
gewoon een gevoel van rust over je en
een sfeer van betrokkenheid op wie jij
bent. En dat is wat Everardus altijd heel
goed overbracht: je bent waardevol, ik
zal voor je bidden, we gaan er samen
tegenaan.” Broeder Everardus is nooit
zalig- of heiligverklaard. De Stichting
Everardus Wittefonds hoopt het
zaligverklaringsproces van Everardus
Witte te heropenen.

‘Je talenten
ontplooien,
wat heeft dat
te maken met
ons katholieke
geloof?’
Docent levensbeschouwing Limarley Kingsale in
#Geloven-hoe-zit-dat?

Bekijk de video op
katholiekleven.nl

‘Voor mij is deze
bedevaartplek
echt een plek van
kracht.’
Tomas van Driel over
het heiligdom van de
Martelaren van Gorcum

Podcast

Paus Franciscus

‘Voltooid leven te
rooskleurig’

Over de roeping van ouderen

Lotte Voets is specialist ouderengeneeskunde en is ook met ethiek
bezig. In deze podcast spreekt ze over
‘voltooid leven’. “Een te rooskleurige
term,” vindt Lotte. Ze wijst op onderzoek van de commissie Schnabel en
van Els van Wijngaarden en geeft
aan dat er alle reden is om uiterst
voorzichtig te zijn.
“Els van Wijngaarden ontdekte bijvoorbeeld in interviews verspreid over de
tijd, dat het verlangen naar de dood bij
sommige mensen toenam, bij anderen
gelijk bleef en bij weer anderen afnam,”
vertelt Lotte. Omstandigheden blijken
een rol te spelen, zoals eenzaamheid of
schulden en zorgen. En ook het gevoel
er niet meer toe te doen. “Daarom zijn
er adviezen gegeven om juist hier meer
aandacht aan te geven,” benadrukt ze.
Lotte vertelt over de intrinsieke
waardigheid die elke mens volgens de
Katholieke Kerk heeft. Waar maakt ze
zich het meest zorgen
over en waar put ze de
meeste hoop uit?
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In zijn boodschap voor de eerste
Werelddag van de Grootouders en
de Ouderen (25 juli) schreef paus
Franciscus over de roeping van
ouderen. Na een periode van isolement
komt het sociale leven weer traag
op gang. De paus spreekt van een
“cruciaal ogenblik in de geschiedenis”
en geeft aan dat dit voor de ouderen
“een hernieuwde roeping” betekent.

“Wij zullen uit de crisis waarin de
wereld verkeert, niet hetzelfde
tevoorschijn komen: wij zullen er beter
of slechter uit tevoorschijn komen,”
aldus de paus.
“In dit perspectief zou ik u willen
zeggen dat u nodig bent om in
broederlijke en sociale vriendschap de
wereld van morgen op te bouwen.”

Luister de podcast op
katholiekleven.nl

“Sinds corona hebben meer parochies ervaring met
online video door de livestreams. We willen helpen bij
het zetten van de volgende stap door onze ervaringen
te delen,” vertelt Daphne van Roosendaal van
katholiekleven.nl. “Interessant is dat de Kerk al decennia
spreekt over ‘sociale’ communicatiemiddelen, omdat
communicatie relaties tussen mensen moet opbouwen
en moet bijdragen aan gemeenschap en ontwikkeling
van de samenleving. Onze huidige ‘sociale media’ zijn dus
alleen ‘sociaal’ als ze dat doen,” aldus Van Roosendaal.

5 principes voor
online video
Katholiekleven.nl heeft online
presentaties gehouden in diverse
bisdommen om uit te wisselen over
hoe je als parochie video in kunt zetten
binnen je communicatiemix.

Parochies kunnen online video breed inzetten. Niet
alleen op de website of in een digitale nieuwsbrief, maar
bijvoorbeeld via een QR-code ook in het parochieblad.
In de bijeenkomsten kwamen de volgende vijf principes
ter sprake.
1. Sociale communicatie
2. Informeren en inspireren
3. Toegevoegde waarde en een
relevante boodschap
4. Video binnen de communicatiemix
5. Organisatie van de communicatie
Lees verder op katholiekleven.nl. Meer weten? Neem
contact op met je bisdom of met katholiekleven.nl.

Eucharistie vieren

17 oktober

Dit najaar verschijnt het informatieblad ‘Eucharistie vieren’.

Gebed

Tijdens de coronapandemie was het een periode niet
mogelijk om samen de eucharistie te vieren. Daarna kon dat
op anderhalve meter en met een beperkt aantal mensen in
de kerk.
Wie niet naar de kerk kon komen,
vierde mee via livestream of tv. In de
zomer 2021 werden de coronamaatregelen voor een deel versoepeld.
Daarna volgde in september een
verdere versoepeling. De eucharistie
is bron en hoogtepunt van ons gelovig
leven. Het informatieblad ‘Eucharistie
vieren’ roept op om de eucharistie te
vieren in de gemeenschap van de Kerk:
“Ga de weg van de liturgie.” Het blad
(een dubbelzijdig A4) reikt informatie
en inspiratie aan.
Het vieren van de eucharistie, het ontmoeten van Christus zelf, heeft onze
omvorming op het oog. De eucharistie
staat niet los van het leven en is erop
gericht om betere mensen van ons te
maken, ons dichter bij God en elkaar
te brengen, zodat we steeds meer op
Jezus zelf gaan lijken. Zo worden we
– zoals paus Franciscus het noemt –
eucharistische mannen en vrouwen.
Gesterkt door de Heilige Geest mogen

we ons in de eucharistie door, in en
met Christus telkens opnieuw richten
tot God, de Vader van alle mensen.

‘Het vieren van de
eucharistie heeft onze
omvorming op het oog.’
Het informatieblad ‘Eucharistie vieren’
verschijnt in het verlengde van de
podcastserie ‘Weg van de liturgie’ die
katholiekleven.nl en het Centrum voor
Parochiespiritualiteit (CPS) maakten
samen met Samuel Goyvaerts en Arjen
Bultsma. Samuel is docent liturgie
en sacramenten aan Universiteit
van Tilburg. Arjen is priester van het
bisdom Groningen-Leeuwarden, hij is
pastoor in Bolsward en vicaris.

Op 17 oktober start de
‘diocesane fase’ van de Bisschoppensynode ‘Voor een
synodale Kerk: communio,
participatio, missio’ (2023).
Hiervoor wordt het gebed
‘Wij staan voor U, Heilige
Geest’ verspreid. Kijk voor
meer info op rkkerk.nl en
de websites van de Nederlandse bisdommen.

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

Vraag het informatieblad ‘Eucharistie
vieren’ op: contact@katholiekleven.nl
of www.parochiespiritualiteit.org.

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.
ISSN 2542-5005
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