
Honderd deelnemers uit verschillende 
bisdommen en enkele tientallen mensen 
(jonge) leiding namen op vrijdagavond 29 april 
de veerboot van Holwerd naar Ameland. 
Daar namen ze een weekend lang deel aan de 
WJD@Home, dat werd georganiseerd onder 
de vlag van Jong Katholiek.

Jongeren op weg 
naar de WJD

Werk maken van 
vernieuwing

In wezen is luisteren een 
dimensie van liefde

Paus Franciscus > p 3

Gebed kan je leven 
veranderen

Katholiekleven.nl vroeg jongeren tijdens WJD@Home naar 
hun mooiste WJD-ervaring en sprak met jongeren die nu 
al weten dat ze volgend jaar meegaan naar Lissabon. Zij 
vertellen waarom en hebben veel zin in de WJD.

“Tijdens de WJD@Home zijn we een weekend samen met 
jongeren uit het hele land. Om rust te nemen, God de tijd te 
geven, om van elkaar te leren, om naar elkaar om te kijken. 
Als je hier een voorproefje krijgt in dit weekend, smaakt 
dat naar meer. Als je hier al zo’n fantastisch weekend kunt 
hebben met elkaar, laat staan hoe dat dan 
straks is tijdens de WJD in Lissabon.”

Bekijk de WJD-video’s op 
katholiekleven.nl

katholiek leven
vandaag
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De diocesane fase stond in het teken 
van luisteren en dialoog. Voor de 
zomer rondden de bisschoppen het 
verslag van de gesprekken af. Dat 
verslag moest meer dan een samenvat-
ting zijn. Als synthese moest het ook 
onderscheiding zijn. De bisschoppen 
werd gevraagd met hun diocesane ver-
slag in te brengen “wat kan bijdragen 
aan de volgende fase van het synodale 
proces.” Wat hebben zij gehoord in 
de gesprekken? Wat zijn volgens hen 
belangrijke uitdagingen als het gaat om 
communio, participatio, missio?

Aan het eind van dit jaar gaan de 
bisschoppen op ad limina bezoek (7-12 
november). In Rome vieren ze samen 
de Eucharistie bij de graven van de 
apostelen, ze hebben een ontmoeting 
met de paus en bezoeken diverse 
dicasteries (‘ministeries’) van de curie. 
Hoe zien de bisschoppen het ad limina 
bezoek als een uiting van de synodale 
Kerk?

Rector Henk Nota over 
de heilige Titus Brandsma

Wat is een synodale Kerk en waarom is het voor de 

Kerk belangrijk om synodaal te zijn? Hierover gaan de 

bisschoppen deze zomer in een reeks video’s in gesprek 

met katholiekleven.nl.

De gesprekken vinden plaats naar 
aanleiding van de diocesane fase van 
de Bisschoppensynode ‘Voor een 
synodale Kerk: communio, participatio, 
missio’. Op 17 oktober 2021 startte in 
bisdommen wereldwijd de diocesane 
fase van de Bisschoppensynode. In 
elk bisdom vonden op uitnodiging van 
paus Franciscus gesprekken plaats 
over onderwerpen en richtvragen die 
vanuit Rome werden aangereikt.

In Rome coördineert het Secretariaat 
van de Algemene Bisschoppensynode 
het proces van voorbereiding. 
De bisschoppen ontvingen een 
‘Vademecum’ met praktische richtlijnen 
voor de diocesane fase. Hierin was een 
belangrijke rol weggelegd voor alle 
gelovigen. En ook voor de bisschoppen, 
waarover werd gezegd: “Hun charisma 
van onderscheiding roept hen om 
authentieke bewakers, vertolkers en 
getuigen te zijn van het geloof van de 
Kerk.”

In gesprek met 
de bisschoppen

‘Titus Brandsma is 
verantwoordelijk 
voor mijn 
priesterroeping.’ 

Zuster Mauricia van de 
Kleine Zusters van Jezus

‘God ontmoeten 
in de gewone 
mensen en het 
leven van alledag. 
Dat was ook mijn 
verlangen.’

Frank Swagemakers over 
paus Adrianus VI

‘Hij was sober, 
gericht op geloof, 
gericht op de 
armen in de 
samenleving.’

Tijdens de WJD@Home op Ameland gingen jongeren in gesprek over de Bisschoppensynode.

Bisschop Van den Hout gaf de jongeren achtergronden bij de synode. (Foto: Ramon Mangold)



‘Luisteren met het oor van het hart’ was 

de titel van de boodschap van paus 

Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 

(29 mei). In deze boodschap schreef de 

paus uitgebreid over het thema ‘luisteren’. 

Dialoog of 
duoloog?

“In wezen is luisteren een dimensie van liefde,” aldus 
de paus. “Daarom roept Jezus zijn leerlingen op om de 
kwaliteit van hun luisteren te evalueren. Nadat Hij hen 
de gelijkenis van de zaaier heeft verteld, vermaant Hij 
hen: ‘Let dus op, hoe gij luistert’ (Lucas 8, 18). Jezus 
verduidelijkt dat eenvoudig luisteren niet genoeg is en 
benadrukt de noodzaak van góed luisteren.”

“In veel dialogen communiceren we eigenlijk helemaal 
niet”, zei de paus. “We wachten gewoon tot de ander is 
uitgepraat om ons eigen punt te maken.” Met de woorden 
van de fi losoof Abraham Kaplan noemt de paus dit in 
plaats van een dialoog een “duoloog”: 
twee monologen. En hij noemt tijd nemen 
om naar een ander te luisteren “een 
eerste daad van naastenliefde”.

Lees verder op katholiekleven.nl

De paus benadrukte hoe belangrijk 

luisteren is in een samenleving die soms 

het vermogen om te luisteren aan het 

verliezen is.

Paus Franciscus

Gezinnen en hun roeping

jezelf daarom de vraag: Wat wil de 
Heer door ons leven zeggen tot 
ieder die we ontmoeten? Welke ‘stap 
voorwaarts’ vraagt Hij vandaag? Sta 
even stil en luister. Laat je door Hem 
veranderen, zodat ook jij de wereld 
kunt veranderen en een ‘thuis’ kunt 
maken voor al degenen die het nodig 
hebben, die Christus nodig hebben en 
moeten weten dat ze geliefd zijn.”

Eind juni werden in Rome voor de 
tiende keer de Wereld Familiedagen 
gehouden. Het thema liet zich 
het beste vertalen als ‘Het gezin: 
roeping en weg naar heiligheid’. 
Paus Franciscus luisterde naar wat 
echtparen op hun levenspad waren 
tegengekomen en hoe ze daarmee 
vanuit hun geloof waren omgegaan. 
Hij zei dat elk gezin een missie heeft, 
een getuigenis om te geven. “Stel 
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Podcast

Missionaire parochie
Wat is een missionaire parochie? Waar 
gaat het om in de missionaire parochie? 
Aan de hand van vijf inhoudelijke 
punten kunnen parochies concrete 
stappen zetten en meer missionair 
worden. ‘De Missionaire Parochie 
Podcast’ is een zesdelige podcastserie. 
De gasten in deze podcast - mannen 
en vrouwen, priesters, religieuzen 
en lekengelovigen - vertellen over 
hun leerproces, waarin lang niet alles 
meteen goed gaat. Daarom gaat 
deze podcast ook over geloven in de 
missionaire parochie.

Wie werk wil maken van die 
vernieuwing, kan de vijf stappen 
zetten die in de afl everingen van de 
podcast worden toegelicht: 1) Ontdek 
Jezus, 2) Neem deel aan een kleine 
geloofsgroep, 3) Deel je geloof en 
nodig anderen uit, 4) Dien met je 
talenten in Kerk en samenleving, 5) Bid 
en ontvang de sacramenten.

Deze podcast is een initiatief van het 
Centrum voor Parochiespiritualiteit 
(CPS) en katholiekleven.nl in samen-

spraak met De Missio-
naire Parochie.

Naar de playlist op 
SoundCloud



Nieuwe podcast
‘Heer, leer ons bidden’. Onder die noemer start in het najaar 

een nieuwe podcast van Katholiekleven.nl en het Centrum 

voor Parochiespiritualiteit. ‘Heer, leer ons bidden’ is seizoen 

twee van de podcast ‘Weg van de liturgie’.

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

Najaar

‘Meet & greet’
Dit najaar houdt de 
katholiekleven.nl-redactie 
een ‘meet & greet’. Wil je de 
redactie en ons team van 
medewerkers iets vragen 
of laten weten? 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.

De vaste gasten uit het eerste seizoen 
keren terug: Samuel Goyvaerts, 
docent liturgie en sacramenten aan de 
Tilburg School of Catholic Theology, 
en Arjen Bultsma, pastoor in Bolsward 
en vicaris van het bisdom Groningen-
Leeuwarden.

In juni vonden de voorbereidingen 
plaats voor de eerste afl everingen. 
De samenstellers van de podcast 
zeggen over deze nieuwe afl everingen: 
“Misschien zijn mensen bekend met 
bidden, misschien ook niet. Hoe 
dan ook: er is altijd meer te leren en 
te ontdekken. Gebed kan je leven 
veranderen. In deze podcast nemen we 
je mee in de rijke gebedstraditie van de 
Katholieke Kerk.”

“Heer, leer ons bidden,” is de vraag die 
de leerlingen aan Jezus stelden (Lucas 
11). In de eerste afl evering introduce-
ren de sprekers de onderwerpen uit de 
serie, waaronder bidden vanuit de Bij-
bel en bidden tot de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest. Bidden met Maria en 

de heiligen en ook zegeningen komen 
aan bod. In de eerste afl evering wordt 
een ‘gebedsmatrix’ geïntroduceerd die 
de samenhang laat zien van persoonlijk 
en gemeenschappelijk gebed en vrij 
gebed en formuliergebeden.

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. 

ISSN 2542-5005

De interviewers van deze podcast zijn 
Mirjam Spruit van het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit en Daphne van 
Roosendaal van Katholiekleven.nl.

In het eerste seizoen van de podcast 
‘Weg van de liturgie’ verschenen zeven 
afl everingen over het vieren van de 
Eucharistie. Deze reeks is te vinden via 
katholiekleven.nl, op Soundcloud en in 
andere podcast-apps. Download op de 
website ook het informatieblad bij de 
‘Weg van de liturgie’-podcast over de 
Eucharistie.

‘Misschien zijn mensen 
bekend met bidden, 
misschien ook niet.’


