
“Heer onze God, van U komt al wat deze tafel 
biedt. De vrucht van de aarde, het werk van 
onze handen, de gezelligheid die wij genieten.” 

Zo bidt mgr. Van den Hout voor de maaltijd op 20 juni in 
Musselkanaal. Vrijwilligers uit de Parochie Heilig Kruis 
(Musselkanaal en Stadskanaal) volgden een leergang 
diaconie. Ze kregen de opdracht om heel praktisch een 
nieuw initiatief op te zetten en deden dat enthousiast.

In Musselkanaal 
aan de maaltijd 

Werelddag van 
de Armen

‘Ik leerde de rozenkrans 
bidden in Lourdes’

Mgr. Woorts > p 2

Werkdocument voor 
Bisschoppensynode

Het werd een maaltijdproject in Musselkanaal. Ingeborg 
Ensing-Dijkema is projectbegeleider. Zij vertelt hoe 
alleenstaande mensen er samen kunnen eten in plaats van 
alleen thuis. “Als je in de kerk bent, hoor je het natuurlijk 
dat mensen overlijden. Het is de vergrijzing, maar ook door 
ziekte kan een vrouw of man alleen komen te staan. Wij 
bieden een gezamenlijk etentje met heerlijke gerechten van 
een chef-kok.”

In Stadskanaal startte ondertussen een tuinproject. Op een 
strook grond achter de kerk worden groenten verbouwd. De 
initiatiefnemers knopen de projecten handig aan elkaar. En 
ook jongeren worden slim betrokken bij de goede zaak.

Zie de video op www.katholiekleven.nl/bij-de-dag
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Melle Punter
Utrecht
uit: ‘Bij De Dag’

De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 elke 

maand op een bijzondere dag met zoveel mogelijk 

mensen in kerken, kapellen, thuis en in verpleeghuizen 

de rozenkrans tot intentie van de vrede. Dit gebeurt na 

het honderdjarig jubileum van de verschijningen van 

Maria in Fatima (13 mei – 13 oktober 2017).

Op 9 juni 2018 wordt de rozenkrans 
gebeden in de Gerardus Majellakerk 
in Utrecht. Dit is op de Gedachtenis 
van het Onbevlekt Hart van Maria. 
Mgr. Woorts is hulpbisschop van het 
Aartsbisdom Utrecht en leidt het 
gebed.

Melle Punter is erbij. “Ik ben hier met 
twee goede vrienden van me. Deze 
avond hebben we in het huis van mijn 
vriend hier tegenover de kerk een 
‘bier en pizza avond’. Ik zocht naar een 
mis voor vandaag en zag dat ook de 
rozenkrans werd gebeden. Toen dacht 
ik: dan zitten we daar bier te drinken 
en hier wordt de rozenkrans gebeden. 
Laten we in ieder geval even gaan 
meebidden.”

Een jaar lang 
rozenkransgebed

‘De rozenkrans is voor 
mij steeds meer gaan 
betekenen.’

‘Hier in de kerk 
is God op een 
bijzondere manier 
aanwezig.’ 

“Ik zag vroeger mijn opa en oma de 
rozenkrans bidden, maar ik heb hem 
zelf niet meer als kind geleerd,” vertelt 
mgr. Woorts. “Ik heb hem vooral leren 
bidden als jongere in Lourdes. Hij is 
voor mij steeds meer gaan betekenen. 
Ook dankzij de bedevaarten naar 
Lourdes, naar Fatima en andere Maria 
bedevaartplaatsen.”

www.katholiekleven.nl/bij-de-dag

Rosa Huybrechts
Ossendrecht
uit: ‘Bij De Dag’

‘Als het over zuster 
Marie Adolphine 
gaat, kun je niet 
weigeren.’

Jan Snijders
Elshout
uit: ‘Bij De Dag’

‘Tot nu toe heeft 
Maria mij altijd 
geholpen. In lief en 
in leed.’

Foto: Roland Enthoven



Paus Franciscus

Boodschap voor Werelddag van de Armen

Hoe bid ik de rozenkrans? Op 7 oktober 

viert de Kerk de Gedachtenis Heilige 

Maagd Maria van de Rozenkrans. 

Daaromheen is de hele maand oktober 

uitgegroeid tot Rozenkransmaand.

Foto: Rozenkrans van kardinaal J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereld-

oorlog. Met zijn medebisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.

Hoe bid ik…?

Met het rozenkransgebed voor de vrede, waartoe 
de Nederlandse bisschoppen in heel 2018 hebben 
opgeroepen, sluiten zij aan bij paus Franciscus die op 8 
oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden 

ontworstelen, dan moeten ze broeders 
en zusters hebben die op hen 
betrokken zijn, die de deur van hun 
hart openen en hen laten voelen dat ze 
vrienden en familie zijn.”

De paus nodigde vorig jaar mensen in 
Rome uit voor een maaltijd en zal dat 
dit jaar opnieuw doen. De paus hoopt 
dat parochies, caritasinstellingen en 
diaconale werkgroepen wereldwijd 
zich aansluiten met eigen activiteiten.

Op 18 november wordt de tweede 
Werelddag van de Armen gehouden. 
Paus Franciscus heeft de dag ingesteld 
na het Heilig Jaar van de Barmhartig-
heid (2015-2016). God antwoordt de 
arme, zegt de paus. En dat antwoord 
van God is een oproep aan degenen die 
in Hem geloven om te doen wat binnen 
hun mogelijkheden ligt.

“Willen mensen in een situatie 
van armoede zich daaraan kunnen 

heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, 
“omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in 
ons leven te kunnen herkennen.”

Maar voor wie er niet vertrouwd mee is, kan de 
rozenkrans een hele puzzel lijken. In de video over een 
jaar lang rozenkransgebed (zie hiernaast) vertelt mgr. 
Woorts dat hij als kind de rozenkrans niet leerde bidden. 
Pas als jongere op bedevaart naar Lourdes leerde hij het 
gebed goed kennen.

Om het bidden van de rozenkrans te vergemakkelijken, 
komt vóór oktober een infographic beschikbaar op 
katholiekleven.nl. De hele rozenkrans wordt erop 
afgebeeld met daarbij de volledige gebedsteksten. Het 
bidden van de rozenkrans was nog nooit zo makkelijk.

De rozenkrans is ontstaan in de kloosters, waar 
elke week alle 150 psalmen werden gebeden. Voor 
lekenbroeders of -zusters verving men de psalmen 
door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de 
middeleeuwen werd dit steeds vaker het Weesgegroet. 
Geleidelijk aan werd de rozenkrans verbonden met de 
overweging van momenten uit het leven van Jezus.

Foto: Servizio Fotografi co - L’Osservatore Romano

Podcast

De WJD in Panama
Bob Wegkamp is projectleider voor de 
Wereldjongerendagen (WJD) bij Jong 
Katholiek. Tijdens een voorbereidings-
bijeenkomst in Panama bezocht hij de 
plekken waar de WJD in januari 2019 
plaatsvinden. Hij ontmoette er mensen 
uit de hele wereld die de WJD voorbe-
reiden en kreeg zelfs de gelegenheid 
de president van Panama een vraag te 
stellen.

De Kerk heeft al jarenlang ervaring 
met het voorbereiden van de WJD. 
Maar voor elk land is het natuurlijk 
de eerste keer. En het is het grootste 
jongerenevenement ter wereld. Bob 
Wegkamp: “Er zijn wel dingen waar 
mensen daar zenuwachtig van worden. 
Panama heeft 3,5 miljoen inwoners. In 
Panama Stad wonen nog geen miljoen 
mensen. Als straks de jongeren naar 
die stad komen, dan verdubbel je 
dus in aantal. Dat gaat bizar zijn. Er 
is in de stad één metrolijn en die zit 
op normale dagen al dubbel zo vol. 
Iedereen gaat er een beetje van uit: dat 
wordt gewoon chaos.”

Luister de podcast op sound-
cloud.com/katholiekleven_nl



Bisschoppensynode 
2018: Werkdocument 
Het ‘Instrumentum laboris’ (Werkdocument) voor de Bis-

schoppensynode over jongeren, geloof en de onderscheiding 

van de roeping (3-28 oktober, Rome) gaat over de wereld 

waarin jonge mensen opgroeien en over belangrijke 

onderwerpen voor de synodevaders om over te spreken.

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 en Facebookvolgers 
hielden op 1 september 
een speciale meet & greet. 
Er werd teruggeblikt op 
de eerste projectperiode 
(2016-2018) en vooruit 
gekeken. Dit najaar 
besluiten de Nederlandse 
bisschoppen over de 
voortgang van het project.

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

De werkelijkheid waarin jonge mensen 
opgroeien is heel divers. Door verschil-
lende oorzaken kiezen zij op de ene 
plek in de wereld een levensstaat voor 
ze 18 zijn. Elders doen ze dat pas als 
ze de 30 zijn gepasseerd. En als het 
bijvoorbeeld gaat om christendom 
en religie, dan zijn die op de ene plek 
de ruggengraat van het sociale leven, 
terwijl ze elders in de wereld worden 
beschouwd als achterhaald. Complex 
is de “cultuur van besluiteloosheid” in 
sommige delen van de wereld, die het 
maken van keuzes voor het hele leven 
onmogelijk of zinloos vindt.

Het Werkdocument constateert dat 
veel jongeren roeping associëren met 
de roeping tot het priesterschap of 
religieuze leven, terwijl het Tweede 
Vaticaans Concilie al sterk benadrukte 
dat roeping over het menselijk bestaan 
als zodanig gaat. Ook onderscheiding 
klinkt jongeren ingewikkeld in de oren. 

Ze kennen het woord vaak niet. Het 
Werkdocument geeft aan wat ermee 
wordt bedoeld. 

‘Roeping gaat over het 
menselijk bestaan als 
zodanig.’

Onderscheiding is een proces voor 
belangrijke beslissingen. Meer 
specifi ek christelijk is het de spirituele 
dynamiek om de wil van God in 
een concrete situatie te proberen 
te herkennen en aanvaarden. 
Onderscheiding van de roeping “is ook 
een leefstijl,” want na je keuze moet 
je die telkens doorvoeren in concrete 
stappen.

Meer over de Bisschoppensynode 
hoor je in de podcasts

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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