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Ameland: dit waren
de WJD@Home
Terwijl aan de andere kant van de oceaan de
Wereldjongerendagen plaatsvonden, maakten
op vrijdag 25 januari 130 jongeren de oversteek
over de Waddenzee naar Ameland voor de
WJD@Home. In een vlog van Emy Jansons
laten Willem-Jan Hanegraaf en Lieke Erkens
zien hoe het is om het katholieke geloof samen
met zoveel andere jongeren te vieren.

“Tweeëneenhalf jaar geleden ben ik mee geweest naar de
WJD in Krakau. Dat is echt de reis van mijn leven geweest,”
vertelt Willem-Jan. Voor Lieke waren dat de WJD in Sydney
in 2008: “Dat waren de WJD waar ik mijn geloof gevonden
heb. Daarna heb ik besloten om toe te treden tot de
Katholieke Kerk. Ik dacht: dit is de club, daar wil ik bij horen.”
Willem-Jan: “We leven in een hele seculiere wereld, waar de
maatschappij je opslokt, en hoe je dan toch ruimte maakt om
te luisteren naar God. Dat is gewoon moeilijk. Maar er veel
met mensen over spreken brengt me iedere keer een stap
verder. Zoals bij deze Wereldjongerendagen.”
Zie www.katholiekleven.nl/wjd-2019: daar zijn
inmiddels ook de vlogs toegevoegd die Femke,
Marco, Felipe en Lucas in Panama maakten.
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Van schaamte naar
toeleg op preventie
Aan het eind van de bijeenkomst van bisschoppen

week, omdat het onderwerp heel beladen is. We zijn

‘Uitwendige stilte
is een voorwaarde
voor een innerlijke
stilte. Maar
langzamerhand
draait dat om.’

beschaamd over wat er is gebeurd.”

Abt Henry Vesseur

en religieuzen in Rome (21-24 februari) blikt Mgr. Van
den Hende in een video terug op de driedaagse top
over misbruik van minderjarigen. “Het was een zware

Doetinchem
uit: ‘De Boodschap’

“Tegelijkertijd merk je ook dat je naar
een omvorming wilt van die schaamte
en het gevoel van afschuw, naar wat
het betekent voor de slachtoffers.”
De bisschop vraagt daarom om extra
aandacht voor preventie. Hij noemt de
pijlers ervan: de Gedragscode Pastoraat, de VOG voor pastorale beroepskrachten, de antecendenten verklaring
en het Meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Bij actuele klachten van
misbruik van minderjarigen wordt het
OM op de hoogte gesteld.
“Preventie is een belangrijke opdracht.
Niet alleen nu deze conferentie achter
de rug is,” benadrukt de bisschop.
“Er zijn steeds wisselingen van de
wacht in parochies en instellingen.

‘Preventie is een
belangrijke opdracht.’

En er zijn steeds andere mensen die
betrokken zijn op de Kerk. Maar laten
we dan zorgen dat die pijlers van de
preventie steeds worden nageleefd.
Dat schaamte en de zwaarte van het
onderwerp ons niet verlammen, maar
we met toewijding het goede doen
ten gunste van de preventie.” Mgr. Van
den Hende nam deel aan de kerktop
als voorzitter van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie.
www.katholiekleven.nl/bij-de-dag

‘Normaliter
gaan we op
strandvakantie.
Maar nu dachten
we: we gaan op
pelgrimsreis.’
Thérèse Klaver
Benningbroek
uit: ‘De Boodschap’

‘De oorlog maakt
veel kapot. [...]
Tegelijkertijd,
wanneer we
bidden, zelfs bij
geweld, ontdekken
we de diepte van
het geloof.’
Mgr. Audo
Foto: Katholiekleven.nl
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Podcast

Paus Franciscus

Na dertig jaar weer
naar de WJD

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2019

Mgr. Van den Hout is de bisschop
van Groningen-Leeuwarden. Tijdens
WJD@Home op Ameland (2527 januari), het programma voor
thuisblijvers die niet naar de WJD in
Panama konden, was hij er het hele
weekend bij.
De bisschop maakte eenmaal eerder
een WJD mee. Dat was in 1989 en
Mgr. Van den Hout was priesterstudent op het Sint Janscentrum in Den
Bosch. De WJD vonden toen plaats
in Santiago de Compostella en de
groep kwam er aan, terwijl juist op dat
moment het grote wierookvat door de
kerk heen en weer zwaaide. Mgr. Van
den Hout: “Er zijn altijd indrukwekkende momenten tijdens de WJD. Die
heeft ieder op zijn manier.”
“Het is belangrijk dat jongeren elkaar
ontmoeten,” vertelt Mgr. Van den Hout.
“De jongeren hier hebben dezelfde
leeftijd als ik toen. Weten met wie je
optrekt is belangrijk voor mensen die
hun levensbestemming zoeken: Met
wie wil ik door het leven? Hoe ga ik
door het leven?”
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“Wanneer wij niet als kinderen
van God leven, vertonen wij een
destructief gedrag jegens de naaste
en de schepping – maar ook jegens
onszelf – omdat wij min of meer
bewust denken daarvan naar believen
gebruik te kunnen maken.”
Dit schrijft paus Franciscus in zijn
boodschap voor de Veertigdagentijd.
De boodschap gaat over bekering en
zorg voor de schepping en is gedateerd

op 4 oktober 2018, het feest van de
heilige Franciscus van Assisi.
De paus roept op tot bekering door
vasten, gebed en aalmoezen. We
moeten niet voor onszelf leven, aldus
de paus, maar leren onszelf dingen
te ontzeggen en het vermogen
ontwikkelen “om te lijden uit liefde.”
Lees de Nederlandse vertaling
op www.rkkerk.nl

www.katholiekleven.nl/nieuws/
podcast-25-na-dertig-jaar-weernaar-de-wjd-mgr-van-den-hout/

Sociale interactie blijkt de belangrijkste reden om
sociale media te gebruiken. Sociale media bieden een
eenvoudige manier om te communiceren met familie,
vrienden en bekenden, ook als deze verder weg wonen.

#socialmedia
De populariteit van sociale media groeit.
Steeds meer mensen zijn actief op
sociale media als WhatsApp, Facebook of
Twitter. In 2012 ging het om 62 procent
van de personen van 12 jaar of ouder. In
2017 was dit toegenomen tot 85 procent.
Het gebruik van sociale media is vooral populair onder
jongeren, maar de laatste jaren maken ook steeds
meer ouderen er gebruik van. Er worden vooral veel
tekstberichten uitgewisseld, bijvoorbeeld via WhatsApp.

De meeste volwassenen zeggen geen invloed van sociale
media te ervaren op hun dagelijkse leven, behalve als
het gaat om het contact met familie en vrienden. Ruim
60 procent vindt dat sociale media daar een positieve
uitwerking op hebben.
Jongere socialemediagebruikers ervaren vaker een
negatieve invloed van sociale media op hun werk, sociale
contacten en nachtrust dan oudere gebruikers. Maar
wat betreft het contact met familie en vrienden hebben
ze er ook vaker profijt van.
Waarom gebruik jij sociale media?
 Om in contact te blijven met anderen
 Omdat ik het leuk vind
 Om te kijken wat anderen doen
 Om geen informatie te missen
 Om iets te doen te hebben als ik me verveel
 Om een andere reden
(Bron: CBS Onderzoek Belevingen 2017)

Katholiekleven.nl
vernieuwt de website
Sinds de bisschoppen in oktober 2018 besloten om katholiekleven.nl voor een nieuwe periode van drie jaar voort te
zetten, wordt hard gewerkt aan vernieuwing van de website.
Die vernieuwing is nodig omdat de
media-activiteiten de laatste jaren
sterk zijn uitgebreid. Katholiekleven.nl
startte in 2016 als videokanaal van de
Nederlandse bisschoppen. Er werden
daarnaast steeds meer artikelen en
foto’s geplaatst. Later kwamen er ook
podcasts, maar daarvoor was nog geen
goede plek op de website ingericht.
De redactie zal deze lijn verder
doorzetten en wil doorgroeien
als relevant mediaplatform. De
nieuwe opzet van de website moet
bezoekers een betere ervaring geven.
Verschillende rubrieken verdwijnen,
daarvoor in de plaats komen de thema’s
‘Actueel’ en ‘Geloven. Hoe zit dat?’
Deze worden uitgewerkt in video’s,
artikelen, fotoseries en podcasts.
‘Actueel’ bericht over nieuws binnen
de R.-K. Kerk en actuele thema’s, zoals
de roeping tot heiligheid, vanwege
de exhortatie van paus Franciscus
‘Gaudete et exsultate’ (2018).

‘Geloven. Hoe zit dat?’ behandelt
onderwerpen over het katholieke
geloof voor mensen die daar meer
over willen weten. De items die
hiervoor gemaakt worden, zijn
praktisch en ook bruikbaar voor
pastorale teams en werkgroepen
in de parochies.

‘Parochies mogen alle
video’s, podcasts en
artikelen gebruiken.’

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

Wereld Communicatie Dag
‘Wij zijn elkanders ledematen (Efeziërs 4, 25): Van
netwerk gemeenschap naar
menselijke gemeenschappen’. Met Wereld Communicatie Dag (2 juni) roept
paus Franciscus op om het
internet te zien als “een netwerk niet van draden, maar
van mensen” en te werken
aan echte ontmoeting op
het internet.

Parochies mogen alle video’s, podcasts
en artikelen van katholiekleven.nl
gebruiken. De video’s kunnen via hun
link worden ‘embed’ op parochiesites,
podcasts kunnen worden gelinkt en
artikelen mogen worden overgenomen.
De planning is dat de vernieuwde
website in april online komt.

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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Maak nieuwe rubrieken
en items mogelijk met een
bijdrage op:
NL60 INGB 0663 2207 26
t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
onder vermelding van
‘katholiekleven.nl’

