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Jongerenontmoeting Tour of Faith over nieuwe kansen
De maandelijkse jongerenontmoeting met eucharistieviering Tour of Faith vond plaats op 12 juni 
in de H. Bartolomeuskerk in Nootdorp. In de viering verzorgde jongerenkoor The Living Lord 
Singers de gezangen. ‘Gods liefde is zo groot dat Hij alles voor ons over heeft. Gods grootste 
aanbod van liefde is dat Jezus met ons meegaat op onze weg,’ preekte de bisschop vanuit de 
Schriftlezing over koning David, de brief van Paulus en het Lucas-evangelie (2 Samuel 12, 
7-10+13; Galaten 2, 16+19-21; Lucas 7, 36-8,3). ‘Dit zijn prachtige teksten in het Heilig Jaar
van de Barmhartigheid. Maar liefst drie Schriftlezingen, die alle drie gaan over vergeving.’

[…] De catechese later op de middag sloot daarbij aan met het thema evangelisatie. 
Evangeliseren is het uitdragen van de Blijde Boodschap: “We mogen de Boodschap uitdragen, de 
persoon van Jezus, wat Hem bezielt wat Hij aan ons wil geven. Wat wij van de Heer ontvangen en 
leren, mogen wij op onze beurt doorgeven: vergevingsgezindheid bijvoorbeeld en naastenliefde. 
Het moet in je eigen hart beginnen. En het is een opdracht van Jezus aan de Kerk.”

De jongeren stelden vragen aan de bisschop en gingen met elkaar in gesprek. Met wie praat 
je over geloof? Paus Franciscus zegt dat je geloof vooral in daden moet laten zien, want hij 
zegt: Verkondig het geloof, desnoods met woorden. Wat vind je van de oproep van de paus? 
Een van de jongeren gaf aan dat het niet eenvoudig is om je geloof uit te leggen aan anderen 
die het niet kennen. Ook ging het gesprek over de vraag hoe muziek in de kerk mensen deel-
genoot kan maken van de boodschap.

(Nieuwe) evangelisatie
Met een verwijzing naar paus Paulus VI (exhortatie ‘Evangelii nuntiandi’ uit 1975) sprak de 
bisschop over evangelisatie en nieuwe evangelisatie. Evangelisatie betekent dat we als Kerk 
naar buiten gaan, naar andere mensen toe om hen te vertellen van het evangelie en om 
Jezus te leren kennen. Nieuwe evangelisatie houdt in dat we binnen de Kerk mensen (die al 
gedoopt zijn) het geloof verkondigen, opdat zij de rijkdom van het geloof opnieuw leren kennen 
en zich de liefde van de Heer meer bewust worden. 

daphne van Roosendaal

In beweging komen omwille van mensen 
op de vlucht
Op dit moment krijgt de nood van 
vluchtelingen uit het Midden-Oosten 
veel aandacht in onze samenleving. 
Het gaat om vluchtelingen die naar 
Europa komen ter wille van een 
nieuwe toekomst. Het gaat 
ook om vluchtelingen die 
opvang en steun zoeken in 
de directe omgeving van 
hun regio, van hun eigen 
land.

Als het gaat om vluchtelin-
gen wereldwijd, dan blijkt 
dat niet alleen mensen uit 
het Midden-Oosten op de 
vlucht zijn. Onze aarde telt 
momenteel zestig miljoen mensen 
die van huis en haard verdreven zijn. 
Sinds de Tweede Wereldoorlog was het 
aantal vluchtelingen nooit zó groot.

Antwoorden van Nederlanders ten 
aanzien van de opvang van vluch-
telingen zijn divers. De nood van 
vluchtelingen houdt veel parochianen 
bezig. Katholieken staan middenin de 
samenleving en laten zich raken door 
indringende vragen en discussies over 
vluchtelingen en vreemden. Het is 
echter niet voldoende om je alleen te 
laten raken door de nood van vluch-
telingen. We worden ook geroepen 
om in beweging te komen. In verschil-
lende nummers van Tussenbeide staan 
artikelen over de concrete inzet door 
parochianen voor vluchtelingen in 
hun omgeving. 

De Nederlandse bisschoppen hebben 
in de Advent van 2015 een geza-
menlijke brief gepubliceerd over de 
hulp aan vluchtelingen met als titel 
‘Herbergzaam Nederland’. Op de 

eerste plaats wilden de bisschoppen 
met hun brief aan katholieken dui-
delijk maken dat het bij een christen 
hoort om (1) iedere vluchteling te 

zien als een menselijke persoon 
in plaats van te beschouwen 
als een nummer; en (2) om 
werk te maken van de evange-
lische waarden van menselijke 
waardigheid, solidariteit en 
naastenliefde.

De bisschoppen benadrukken 
in de brief dat het ener-
zijds gaat om opvang van 

vluchtelingen in ons land. 
De mensen die hier veiligheid 

zoeken, moeten we niet alleen helpen 
op grond van hun menselijke waar-
digheid. We dienen evenzeer aan hen 
te vragen om op grond van diezelfde 
waardigheid een bijdrage te leveren 
aan de opbouw van de samenleving. 
Anderzijds schrijven de bisschoppen 
dat van katholieken ook compassie 
wordt gevraagd met vluchtelingen ver 
weg, die in hun eigen regio blijven, 
om ook aan hen naastenliefde te 
betonen.

Onze Kerk houdt momenteel 
wereldwijd een heilig jaar van barm-
hartigheid, op initiatief van paus 
Franciscus. De paus wijst ons op de 
werken van barmhartigheid. In het 
evangelie van Matteus staat: “Ik was 
vreemdeling en gij hebt Mij opge-
nomen [..] al wat gij gedaan hebt 
voor de minsten der mijnen hebt gij 
voor Mij gedaan” (Mt. 25, 35.40). 
Naastenliefde jegens vluchtelingen en 
vreemden (ver weg of dichtbij) is een 
evangelische opdracht van Christus 
zelf. 

In de afgelopen periode is meerdere 
keren aan parochies gevraagd om 
middels een collecte hun steentje bij 
te dragen voor concrete hulp en naas-
tenliefde aan vluchtelingen in nood, 
heel bijzonder ook aan vervolgde 
christenen. We vormen immers één 
gemeenschap. 

Als bisschop ben ik blij dat op vele 
plekken parochies gehoor gaven aan 
de oproep om op deze manier bij te 
dragen aan ‘de nood van de heili-
gen’ (cf 2 Kor. 9, 12). De opbrengst 
werd verdeeld onder projecten in 
Aleppo en projecten in Nederland. 
De diocesane collecte in de Kersttijd 
is besteed aan 4000 families middels 
projecten van bisschop Antoine Audo 
SJ in Aleppo. Ook bij de jubileumvie-
ring van 60 jaar bisdom Rotterdam is 
voor vluchtelingen, voor christenen in 
nood gecollecteerd.

Uit gesprekken tijdens parochiebezoe-
ken en uit de financiële administratie 
blijkt dat niet op alle plekken in het 
bisdom de collectes zijn gehouden 
omdat een (extra) collecte of actie 
niet zou passen in parochies vanwege 
een eerder opgesteld collecteschema.

Het heilig jaar van de barmhartigheid 
is nog niet ten einde. De nood van 
vluchtelingen evenmin. Maken wij als 
leerlingen van Jezus het verschil door 
concrete daden van liefde? Jezus zegt 
in het evangelie: “Weest barmhartig, 
zoals uw Vader barmhartig is. Geeft, 
en u zal gegeven worden” (Lc. 6, 
36.38).

We krijgen in het bisdom 
Rotterdam nog alle kans om in 

beweging te komen. Als christenen 
zijn we onderweg, van de wieg tot 
het graf. En we houden voor ogen: 
ons vaderland is in de hemel. Paus 
Franciscus houdt ons de werken 
van barmhartigheid voor en wijst op 
de woorden van Johannes van het 
Kruis: “In de avond van uw leven 
zult u geoordeeld worden overeen-
komstig uw liefde” (Misericordiae 
vultus, 15).

Graag wil ik parochies en parochia-
nen bedanken voor hun christelijke 
inzet tot nu toe. Anderen wil ik 
vragen zich daarbij van harte aan 
te sluiten en ook in beweging te 
komen ter wille van de vluchtelin-
gen, die medemensen zijn in nood. 
Het behoort bij onze roeping als 
Kerk om een netwerk van liefde te 
zijn en daadwerkelijk bij te dragen 
aan een beschaving van liefde 
(Paulus VI).

Lees het evangelie (Mt. 25, 31-46) 
en neem kennis van ‘Herbergzaam 
Nederland’ en kom in beweging voor 
vluchtelingen en vreemden die op de 
eerste plaats mensen zijn, geschapen 
naar Gods beeld en gelijkenis.

+ Johannes van den hende

Bisschop van RotteRdam

Voor de brief van de Nederlandse 
bisschoppen ‘Herbergzaam 
Nederland’ over de hulp aan 
vluchtelingen,  
zie www.bisdomrotterdam.nl het 
bericht van 15 december 2015 in 
het nieuwsarchief.
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