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Zichtbaarheid van de Kerk
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De vraag om zichtbaarheid heeft te
maken met de zending van de Kerk
in de wereld. Dat is iets anders dan
maatschappelijk de aandacht vestigen
op onszelf. Het Tweede Vaticaans
Concilie zegt dat de Kerk als doel
heeft om onder leiding van de heilige
Geest het werk van Christus voort te
zetten, die in de wereld kwam om
getuige te zijn voor de waarheid, om
te redden en niet om te oordelen,
om te dienen en niet om zich te laten
dienen (Gaudium et Spes 3).

In het licht van de woorden
van paus Paulus VI (over de
opdracht van de Kerk om te
bouwen aan een beschaving
van liefde) presenteerde
paus Franciscus in 2016 aan
jongeren een catechismus
over de katholieke sociale
leer: de Docat. Hierin staat
dat de beschaving van liefde
begint bij de bekering van
ons eigen hart en onze verzoening met God (51). Dan
pas kun je structuren van
zonde en onrecht te boven
komen, en in solidariteit
bouwen aan een beschaving
van liefde (102).

Kerststal van de O.L. Vrouw Hemelvaart/St. Joseph te Leiden.

Daarom hielden we in ons bisdom
een Jaar van Gebed. En het is daarom
dat ik in 2019 extra aandacht wil
vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. We zijn
geroepen om de blijde boodschap te
verspreiden: de liefde van Christus
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Vaak klinkt de vraag: zijn we als
Kerk voldoende zichtbaar in de huidige samenleving? Enerzijds komt
de vraag door herinneringen aan het
verleden, waarin onze Kerk als maatschappelijke factor een prominente
plaats had. Anderzijds getuigt de
vraag van missionair verlangen om
ook nu als Kerk present te zijn in de
huidige samenleving die gekenmerkt
wordt door secularisatie.

uitdragen in woord en daad. Maar
dan moeten we eerst zelf voldoende
doordrongen zijn van het evangelie.
Pas dan kunnen we ons als gelovigen
door de Heer laten zenden in de
wereld, als Kerk in woord en daad
Christus’ liefde meer hoorbaar en

zichtbaar maken, voor alle mensen
van goede wil in de wereld van nu.
+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Help mee uit te nodigen voor WJD@Home

Met Kerst 2017 zijn we een serie gestart over Zorg voor ouderen. Het
onderwerp is ruimhartig in de parochies opgepakt. In dit nummer kunt u
lezen hoe in het Westland “Een mantel om de ander heen geslagen
wordt” (zie pag. 7).
Zo hebben we in de afgelopen jaren ook een impuls gegeven aan onder
meer vrijwilligersinzet voor mensen in armoede en initiatieven voor
mensen die ongewild werkloos raakten. Telkens hoorden wij van de
betrokkenen zelf hoezeer zij eenzaamheid en isolement als schrijnende
gevolgen beleefden van de problematiek waarin zij terecht waren
gekomen. Ook vrijwilligers gaven ons dit mee. Daarom maken we nu
een start met een nieuwe serie artikelen, genaamd ‘Ik zie je. Aandacht
voor eenzaamheid.’
In onze samenleving hebben veel mensen te maken met eenzaamheid.
Dit vindt plaats onder ouderen en onder jongeren. Het is vaak niet zichtbaar. Voor je het weet wordt de kring waarin je leeft steeds kleiner.
In dit nummer treft u hier verschillende artikelen over aan. U herkent
deze aan het speciale logo zoals bij deze inleiding wordt gebruikt.

Jongeren die niet deel kunnen nemen aan de Wereldjongerendagen
(WJD) in Panama kunnen zich nu aanmelden voor WJD@Home op
Ameland (25-27 januari). Parochies ontvingen flyers, waarmee ze jongeren uit kunnen nodigen voor wat een bijzonder weekend belooft te
worden.
Medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler: ‘Veel jongeren hebben
tijdens een eerdere WJD of WJD@Home andere jongeren ontmoet, waar
ze nog steeds mee bevriend zijn. We vieren met elkaar, zingen en eten
met elkaar. We nemen het tegen elkaar op in de pubquiz en er is ook
tijd vrij gemaakt om lekker uit te waaien op het strand.’
Vanuit Ameland is er contact met Nederlandse WJD’ers in Panama en
worden onderdelen live gevolgd, of parallel aangeboden. Vanuit
Nederland reizen in januari iets meer dan honderd jongeren en reisleiding naar Panama, waaronder een kleine dertig jongeren uit het bisdom
Rotterdam. Speciaal voor deelnemers aan WJD@home en WJD-gangers
naar Panama organiseren Jong Katholiek en Katholiekleven.nl een vlogtraining en talentscout. 
Zie ook pag. 16.
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