
 

 

Verslag van de jaarlijkse AMI Conferentie in Londen 

 

 

 

Van 21 tot 26 augustus 2022 vond de 57e Algemene Vergadering en Jaarlijkse Conferentie van het 

Apostolat Militaire International in St. Mary's University, Londen plaats. 

Achtenveertig vertegenwoordigers (waaronder drie militaire bisschoppen) en een vertegenwoordiger 

van de Military Ministeries International (MMI), afkomstig uit 12 verschillende naties op 4 

continenten, namen deel. Zij waren heel blij om na twee COVID-jaren aanwezig te kunnen zijn op een 

conferentie waar zij elkaar weer persoonlijk konden ontmoeten.  

De Algemene Vergadering stemde unaniem voor het volledig lidmaatschap van Slowakije.  

 

Hoofdthema Moral Injury  

Er werden uitstekende lezingen gegeven over de geschiedenis en de constitutionele positie van de 

Rooms-Katholieke kerk ten opzichte van de Anglicaanse kerk in het Verenigd Koninkrijk. Er waren 

voordrachten over leiderschap en morele verantwoordelijkheid binnen de krijgsmacht, kerk-staat 

kwesties als context voor het begrijpen van Moreel Letsel (Moral Injury).  

Het centrale thema van de conferentie was Moral Injury. Verschillende sprekers hielden lezingen 

over het verschil tussen Moral Injury en Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), over manieren om 

Moral Injury te voorkomen, op te sporen en te behandelen.  

Al deze lezingen zijn beschikbaar op de AMI website. (https://www.apostolatmilitaire.com).  

 

Aanbevelingen van de delegaties 

Op basis van ervaringen met betrekking tot Moral Injury binnen de individuele lidstaten, is de 

aanbeveling van de afgevaardigden aan AMI om op de website en in de Catholic Military Connect 

(CMC) app:  

1. Meer informatie te verzamelen over Moral Distress en het verschil tussen Moral Injury en PTSS te 

verduidelijken;  

2. Op de CMC app een toolbox te ontwikkelen (binnen het onderdeel "spirituele eerste hulp") met 

tools die op het niveau van de jonge soldaat gebruikt kunnen worden om de effecten van Moral 

Injury te verminderen - inclusief opties voor het delen van ervaringen en getuigenissen tussen alle 

rangen van militairen en veteranen.  



3. Assisteren bij het verzamelen en verwerken van gegevens over Moral Injury-ervaringen.  

De Catholic Military Connect app was uitgebracht tijdens de Lourdes Militaire Bedevaart afgelopen 

mei, met een speciale boodschap van kardinaal Parolin, staatssecretaris van het Vaticaan, die de app 

ondersteunt. Er werden verschillende initiatieven geformuleerd om de bekendheid van deze app en 

van de AMI-organisatie te vergroten.  

 

"Een App voor Katholieke Militairen van Katholieke Militairen", Catholic Military Connect 

In nauwe samenwerking met de Tweeting with God-organisatie heeft jarenlang hard werken 

geresulteerd in een gratis app in acht talen die Katholieke militairen ondersteunt in hun geloof, waar 

zij zich ook bevinden: "Een App voor Katholieke Militairen van Katholieke Militairen".  

De Russische invasie in Oekraïne heeft AMI ertoe gebracht een verklaring af te leggen in samenhang 

met de door AMI opgestelde “Declaration of London”.  

In Lourdes heeft AMI de Oekraïense delegatie aangeboden om de CMC app te vertalen in het 

Oekraïens met hulp van een externe sponsor. Tijdens de conferentie in Londen namen de AMI-

afgevaardigden ook deel aan het dagelijkse MMI-gebed voor Oekraïne.  

 

Video getuigenissen 

Tijdens de conferentie werden nog 14 video getuigenissen van AMI-deelnemers geproduceerd, die 

binnenkort beschikbaar zullen zijn op de AMI-website (www.apostolatmilitaire.com ) en het Via 

Crucis-initiatief wordt ook in 2023 uitgevoerd. 

In het AMI-actieplan zijn zowel de taken die zijn volbracht als de acties die in uitvoering zijn, 

opgenomen.  

 

Versterken van het geloof van Katholieke militairen 

De Algemene Vergadering nam nieuwe initiatieven om de kennis over AMI te vergroten, vooral bij 

jonge militairen; het organiseren van driemaandelijkse internetsessies rond belangrijke thema's voor 

christelijke militairen; de initiatieven rond Moral Injury en het opzetten van een databank van 

vrijwilligers ter ondersteuning van AMI's strategisch advies aan internationale organisaties. 

Gebaseerd op de Verklaring van Londen 2020, blijft de AMI organisatie, geïnspireerd door de Heilige 

Geest, werken aan het versterken van het geloof van de militairen over de hele wereld en hen 

inspireren om te groeien in geloof en genade in hun landen en organisaties. 

 

 


