
Mgr. Liesen bezocht op vrijdag 25 mei het 
Thomashuis van Helma en Ad Huijsmans in 
Oudenbosch.

Het echtpaar zorgt voor negen bewoners met een 
verstandelijke beperking. Ze doen alles als een 
doorsnee gezin. “Zo doen we binnenkort mee met de 
Avondvierdaagse,” vertelt Ad Huijsmans. “We vinden 
dat onze bewoners er recht op hebben er gewoon bij te 

Mgr. Liesen bezoekt 
Thomashuis

‘Herberzaam zijn is 
christelijke taak’

‘Een volgende stap zetten 
vraagt moed en durf.’
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Paus verbaast zich 
over jongeren

horen. En onze bewoners hebben ook iets toe te voegen 
aan de samenleving. We praten als een normaal gezin over 
bijvoorbeeld de gemeentepolitiek. Iemand zegt bijvoorbeeld 
dat minder zwerfafval goed zou zijn. Dan kijken we welke 
partij daar wat over zegt en praten we daarover.”

Lesley, een van de bewoonsters, vertelt dat ze het leuk vindt 
in het Thomashuis. “Sinds ik hier woon heb ik er acht broers 
en zussen bij gekregen.”

De bisschop krijgt een rondleiding en doet een kijkbijbel 
en een kaars cadeau met daarop de tekst: “Voor hen die 
gelukkig zijn omdat ze anderen gelukkig kunnen maken.”

Zie de video op www.katholiekleven.nl/bij-de-dag
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Naomi,
Bisdom Groningen-Leeuwarden

Vanwege de komst van vluchtelingen naar Nederland 

schreven de Nederlandse bisschoppen de brief 

‘Herbergzaam Nederland: over de opvang van 

vluchtelingen’ (2015). Speciaal voor katholiekleven.nl 

onderzoekt Emy Jansons in een serie vlogs hoe 

herbergzaam Nederland is en wat er gebeurt op plekken 

waar mensen daaraan werken.

In de eerste afl evering bezoekt Emy 
een concert in Tilburg. Bezoekers van 
het concert hebben extra kaartjes 
gekocht. Zo kunnen ook vierhonderd 
vluchtelingen erbij zijn om naar de 
muziek te luisteren en om zelf muziek 
te maken. Het Syrische orkest Suryana 
speelt voor en na het concert. Er is 
dans en er zijn ontmoetingen.

Suryana is mede opgericht door 
kapelaan Jochem van Velthoven. 
Hij vertelt: “Ik denk dat het onze 
christelijke taak is om herbergzaam te 
zijn. God is mens geworden in een klein 
en kwetsbaar kind. De vluchtelingen 
die naar hier komen zijn bijzonder 
kwetsbaar.”

Herbergzaam 
Nederland

‘De vluchtelingen die naar 
hier komen zijn bijzonder 
kwetsbaar.’

‘Jezus is bij mij, in 
moeilijke tijden. 
Maar ook in de 
blije tijden.’ 

Een van de jongens uit het orkest 
Suryana vertelt: “Ik speel trompet. Ik 
voelde me welkom in Nederland toen 
ik hier binnenkwam. Nederland is een 
mooi land. Gezellig.” Emy spreekt met 
muzikanten en vluchtelingen over hun 
reis naar Nederland, hoe ze hier zijn 
verwelkomd. En ze ziet hoe muziek 
mensen verbindt.

www.katholiekleven.nl/
de-documentaire

Zr. Martha Verstraeten osb,
Bisdom Breda
uit: Podcast

‘Onze jongste 
zuster is in de 30, 
de oudste bijna 
100.’

Harry Kuijpers,
Bisdom Roermond
uit: ‘Bij De Dag’

‘‘Doe iets en 
verwacht niks 
terug’ is een 
van de mooiste 
thema’s van de 
Heiligdomsvaart 
ooit.’

Foto: Ramon Mangold



Paus Franciscus

De paus verbaast zich over jongeren

Op 25 mei 2018 trad de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) in werking. De website rkkerk.nl 

heeft een speciale pagina voor parochies 

en andere kerkelijke instellingen met 

informatie en handleidingen.

Foto’s en de AVG

Een van de handleidingen gaat over foto’s. Een 
foto waar een persoon herkenbaar op staat, is een 
persoonsgegeven. Een parochie mag een dergelijke 

plaats van werkelijk menselijk contact, 
zoals je dat ervaart bij werken van 
barmhartigheid. De paus hoopt dat 
jongeren meer onderdeel worden van 
het echte en concrete leven.

“Hun werkelijkheid is niet het menselijk 
contact. Dat is ernstig,” zei de paus. 
“We moeten zorgen dat jonge mensen 
de werkelijkheid aanraken. Zonder dat 
het goede dat de virtuele wereld te 
bieden heeft verloren gaat.”

Paus Franciscus heeft gesproken over 
een ontmoeting met jongeren die hem 
geen hand gaven om contact te maken, 
maar die uitsluitend bezig waren met 
het maken van foto’s en selfies. “Ik 
maak me daar zorgen over,” aldus de 
paus. “De jongeren communiceren en 
leven in de virtuele wereld.”

De paus maakt zich zorgen dat 
jongeren verstrikt raken in een wereld 
van smartphones en technologie in 

foto niet zonder toestemming van de betrokkene 
publiceren in het parochieblad, op de parochiewebsite 
of via andere communicatiekanalen van de parochie. 
Daar is toestemming van de betrokkene voor nodig. 
Voor een foto van een kind (jonger dan 16 jaar) is de 
schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijke 
vertegenwoordiger(s) van het kind nodig.

Het publiceren van persoonsgegevens kan in sommige 
gevallen onder de zogeheten journalistieke exceptie 
vallen, wanneer het een uiting is van algemeen 
maatschappelijk belang die in journalistieke vorm is 
gegoten. Denk bijvoorbeeld aan een informatief verslag 
van een bepaalde gebeurtenis in het parochieblad. In dat 
geval is geen toestemming van de betrokkenen vereist. 
De journalistieke aard van deze uiting moet per situatie 
worden bekeken en worden afgewogen tegen het recht 
op privacy.

www.rkkerk.nl/avg

Foto: Servizio Fotografico - L’Osservatore Romano

Podcast

Nog nooit zoveel 
aandacht voor 
jongeren
“Ik kan me niet herinneren dat er 
zoveel wereldwijde aandacht was 
voor jongeren en daar kun je alleen 
maar blij mee zijn.” In een podcast 
vertelt Gerrie Conen over het 
wereldwijde onderzoek dat werd 
gedaan als voorbereiding op de 
Bisschoppensynode in oktober 2018 
over jongeren, geloof en roeping.

Gerrie Conen werkt in Utrecht op het 
Secretariaat van de Kerkprovincie. 
Hij is er beleidsmedewerker jeugd en 
jongeren en helpt de Nederlandse 
bisschoppen bij de landelijke aandacht 
voor het jongerenwerk. “Je ziet goede 
voorbeelden van parochies die erin 
slagen om jongeren bij de Kerk te 
betrekken,” vertelt Gerrie.

Een gesprek over hoe je je door een 
groeiende stapel papier heen worstelt, 
trends in de antwoorden van jongeren, 
het belang van internet, en waarom 
het zinvol is om als klein landje aan zo’n 
groot internationaal onderzoek mee te 
werken.

Luister de podcast op sound-
cloud.com/katholiekleven_nl



Katholiekleven.nl, Jong 
Katholiek en de WJD
Jong Katholiek en katholiekleven.nl slaan de handen ineen 

voor een aantal bijzondere video’s en podcasts voor de 

Wereldjongerendagen (WJD) in Panama (22-27 januari 2019). 

De Nederlandse WJD-reis heeft een speciaal aanbod voor 

Young Professionals.

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

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

Het mooiste 
van…
In 2016 startte 
katholiekleven.nl als 
videokanaal van de 
Nederlandse bisschoppen. 
Tijd om de balans op te 
maken! We verzamelen 
de mooiste verhalen van 
katholiekleven.nl. Welke 
video, foto of podcast is 
jouw favoriet en waarom? 
Mail ons 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.

“Young Professionals staan op een 
belangrijk kruispunt in hun leven,” 
vertelt WJD-projectleider Bob 
Wegkamp. “Ze beginnen aan een 
carrière en maken keuzes die bewust of 
onbewust een grote impact hebben op 
de rest van hun leven.” De Nederlandse 
WJD-reis biedt daarom in een aantal 
streams gelegenheid dieper in te gaan 
op een aantal vragen en thematieken.

De streams zijn verbonden met en een 
aanvulling op het wereldwijde thema 
van de WJD: ‘Zie de dienstmaagd 
des Heren; mij geschiede naar uw 
woord’ (Lucas 1, 38). Paus Franciscus 
benadrukt dat Maria met haar geloof, 
moed en durf een voorbeeld is voor 
jongeren en de Kerk.

Kapelaan Johannes van Voorst 
begeleidt tijdens de WJD de stream 
‘Faith seeking understanding’. 
In een fi lmpje vertelt hij dat hij 

ruimtevaarttechniek studeerde, maar 
priester werd nadat hij had ervaren 
hoe God hem persoonlijk roept. 

‘Young Professionals 
staan op een belangrijk 
kruispunt in hun leven.’

Kapelaan Johannes weet wat het is 
om op een kruispunt te staan. “Als 
moderne mensen willen we vaak alles 
begrijpen vóórdat we een stap zetten. 
Maar dat werkt niet altijd zo in het 
geloof. En dan vraagt het moed en durf 
om een volgende stap te zetten, terwijl 
je nog niet helemaal voor je ziet hoe 
het gaat uitwerken.”

Meer informatie over de streams 
vind je op wjd.jongkatholiek.nl

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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