
Vanwege de Werelddag van de Armen (18 
november) organiseerde de Theresia van Avila 
parochie in Dordrecht een maaltijd met soep en 
broodjes én gesprek en ontmoeting. 

In zijn boodschap voor deze Werelddag schrijft paus 
Franciscus: “Willen mensen in een situatie van armoede zich 
daaraan kunnen ontworstelen, dan moeten ze broeders en 
zusters hebben die op hen betrokken zijn, die de deur van 
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hun hart openen en hen laten voelen dat ze vrienden en 
familie zijn.”

De maaltijd laat zien hoe dat kan. Zo vertelt diaken Franck 
Baggen: “Als je samen aan tafel zit, komen de verhalen 
iets makkelijker.” Een van de gasten is de aan een rolstoel 
gebonden Wim Platel. Toos Kwakernaak gaat regelmatig 
bij hem op bezoek vanuit de parochie en nodigde hem uit. 
Hij moest zich “er echt wel een beetje overheen zetten” aan 
te schuiven, zo zegt hij in de video. “Ik heb vroeger genoeg 
reuring om me heen gehad. Dus dan zou je toch denken dat 
je wat mensen om je heen wil. Maar dat heb ik nou juist niet,” 
zo verklaart hij zijn aanvankelijke aarzeling.

Zie de video op www.katholiekleven.nl/bij-de-dag
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Zuster Simone osb
Oosterhout
uit: ‘Bij De Dag’

“De nacht is toch een speciaal moment. In de Bijbel 

komt vaker voor dat God mensen roept in de nacht. 

Het is een speciaal soort stilte, een speciale tijd, om te 

luisteren naar God en alles wat Hij kan zeggen.” Koen 

Strijk neemt deel aan de Kloosternacht die drie kloosters 

in Oosterhout samen organiseren.

Vanuit de Gemeenschap Chemin Neuf 
is Koen betrokken bij de organisatie. 
De Kloosternacht wordt gehouden 
tijdens de Bisschoppensynode over 
jongeren in Rome. Het is een initiatief 
van Chemin Neuf, Catharinadal en de 
Onze Lieve Vrouwe Abdij. Jongeren 
en religieuzen trekken een hele nacht 
door: van zaterdag 13 op zondag 14 
oktober van 19.00 uur en tot 7.00 uur.

“We wonen dicht bij elkaar en 
wandelen zo met jongeren van het 
ene klooster naar het andere,” vertelt 
zuster Simone osb. De Kloosternacht 
geeft een indruk van de diversiteit 
van religieus leven. Dat is voor beide 
kanten heel erg leuk. Koen: “De 
zusters zijn altijd blij om de jongeren 
te ontvangen en met hen in gesprek te 

Kloosternacht in 
Oosterhout

‘Als je ziet hoe het 
geloof bij jonge 
mensen leeft, 
geeft dat energie.’ 

gaan. En voor de jongeren is het heel 
waardevol om contact te hebben met 
de zusters, te horen hoe zij leven, hoe 
zij dingen zien en waarom ze dit leven 
gekozen hebben.”

Het thema van de Kloosternacht 2018 
is ‘I have a dream’. “We gaan een beetje 
dromen,” vertelt Koen, die er open 
in gaat. Ondertussen vertelt zuster 
Simone wat haar droom is.

www.katholiekleven.nl/bij-de-dag

Pastoor Henri ten Have
Renkum
uit: ‘De Boodschap’

‘Mensen hebben 
een grote liefde 
voor Maria van 
Renkum.’

Mgr. De Jong
Roermond
uit: ‘Bij De Dag’

‘Jong en oud 
hebben elkaar 
nodig.’

‘We gaan een beetje 
dromen.’



Paus Franciscus

Wereld Communicatie Dag 2019

Katholiekleven.nl wordt nog mooier. Dit 

najaar besloot de Bisschoppenconferentie 

katholiekleven.nl voort te zetten met 

een nieuwe projectperiode van drie jaar. 

In deze periode zal nog vaker dan al het 

geval was praktisch materiaal worden 

gemaakt met informatie en inspiratie.

Hoe mooi is dat! 

voor Wereld Communicatie Dag 
(2014) riep paus Franciscus op om het 
internet te zien als “een netwerk niet 
van draden, maar van mensen.” Een 
gevaar van sommige gemeenschappen 
op sociale media is dat ze eerder 
uitsluiten dan insluiten. De uitdaging 
is om te werken aan echte menselijke 
gemeenschappen en ontmoeting.

De boodschap wordt gepubliceerd op 
24 januari 2019.

Paus Franciscus heeft het thema 
bekendgemaakt van Wereld 
Communicatie Dag 2019 (2 juni): ‘Wij 
zijn elkanders ledematen (Efeziërs 4, 
25): Van netwerk gemeenschap naar 
menselijke gemeenschappen’.

Het thema onderstreept het belang 
van de menselijke persoon als het 
gaat om communicatie: dialoog, 
luisteren naar elkaar en de ander echt 
ontmoeten. Al in zijn eerste boodschap 

Een voorbeeld is 
de plattegrond van 
het kerkgebouw die 
katholiekleven.nl maakte 
vanwege ‘Back to Church: 
Kerkproeverij’. De 
uitgave gaf uitleg over 
wat er in de kerk te zien 
is en wat de betekenis 
daarvan is. Tientallen 
parochies bestelden deze 
plattegrond en maakten 
er met groot enthousiasme gebruik van.

Een ander voorbeeld is de laagdrempelige uitleg van 
de rozenkrans die katholiekleven.nl dit najaar maakte. 
Deze verscheen in oktober, omdat dit van oudsher de 
‘rozenkransmaand’ is. De uitgave werd in samenwerking 
met een illustrator gratis digitaal ter beschikking gesteld. 
Voor mensen die er niet mee vertrouwd zijn kan de 
rozenkrans immers een hele puzzel lijken.

De website van katholiekleven.nl wordt begin 2019 
vernieuwd, zodat deze en nieuwe uitgaven makkelijk te 
vinden zijn onder ‘Wat geloven wij?’

Foto: Ramon Mangold

Bisschoppensynode

‘Bouw een betere 
wereld’
Op 3 oktober opende paus Franciscus 
in Rome de Bisschoppensynode over 
jongeren, geloof en roeping. Onder 
de ruim 300 deelnemers waren 36 
jongeren.

De paus benadrukt dat de synode een 
samen op weg gaan is van bisschoppen 
en jongeren en spoort de deelnemers 
aan tot hoop, omdat hoop ons uitdaagt 
en in beweging brengt. Tegen de jonge-
ren zegt hij: Zet je jeugdig enthousias-
me in. Vecht tegen egoïsme en geweld. 
Wees ruimhartig en oprecht. En bouw 
met enthousiasme een betere wereld.

Aan het eind van de synode vertelt 
mgr. De Jong, die vanuit Nederland 
deelnam: “De jongeren zeiden: neem 
ons serieus. We zijn niet alleen een 
object van pastorale aandacht, maar 
we willen meedoen. Dat betekent dus 
ook dat je ze in de digitale wereld moet 
ontmoeten. Ze vragen enerzijds liefde 
en anderzijds zeggen ze: we hebben 
zoveel in huis, we willen er met jullie 
voor gaan.”

www.katholiekleven.nl/bij-de-dag 
en www.katholiekleven.nl/paus-
franciscus



Dit zijn de plannen van 
katholiekleven.nl 
Op 9 oktober 2018 besloot de Bisschoppenconferentie 

tot voortzetting van het project katholiekleven.nl met een 

nieuwe projectperiode van drie jaar (2019-2021).

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 filmpjes 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.

Vlogtraining 
en talentscout
Speciaal voor WJDgangers 
naar Panama en deelnemers 
aan WJD@home namen 
Katholiekleven.nl en Jong 
Katholiek het initiatief 
tot een vlogtraining en 
talentscout. Jongeren die 
deelnemen aan de WJD 
leerden in een training 
op maat de basis van een 
journalistiek internetfilmpje. 
Katholiekleven.nl en Jong 
Katholiek zetten hiermee 
jong talent in: jongeren die 
in januari 2019 de WJD in 
beeld brengen.

Katholiekleven.nl startte in 2016, na de 
bekendmaking dat de rijksoverheid de-
finitief zou stoppen met de financiering 
van Omroep RKK en de machtigingen 
van alle religieuze zendgemachtigden 
zou intrekken. De Bisschoppencon-
ferentie besloot te investeren in het 
starten – in eigen beheer – met media-
producties voor internet.

Het projectplan voor 2019-2021 
bouwt voort op alles wat reeds is 
ondernomen, de samenwerking die is 
gegroeid tussen de diverse betrokke-
nen en de kennis die is opgebouwd. De 
onderliggende visie is dat de nieuwe 
media van toenemend belang zijn voor 
de manier waarop mensen hun leven 
vormgeven, hoe ze zich laten inspire-
ren, waar ze zich door laten raken en 
hoe ze in beweging komen.

Katholiekleven.nl wil een plek zijn 
waar mensen hoop kunnen putten, en 
geïnspireerd en bemoedigd worden 
in het goede dat zij doen. De online 
wereld is toenemend van belang als 

het gaat om de presentie van geloof, 
hoop en liefde met het oog op een 
waardevolle samenleving, waarin 
mensen bouwen aan een beschaving 
van liefde.

‘Katholiekleven.nl wil een 
plek zijn waar mensen 
hoop kunnen putten.’

Sinds de start zijn met bescheiden 
middelen bijzondere en ook 
bijzonder veel resultaten geboekt. 
Katholiekleven.nl maakt naast video’s, 
fotoseries en teksten inmiddels 
ook podcasts (internetradio). Nu 
wil katholiekleven.nl daar nog een 
belangrijke nieuwe stap aan toevoegen 
door de mogelijkheden te onderzoeken 
voor live streamen.

Steun katholiekleven.nl en help zo 
mee om de plannen te realiseren!

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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