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S E P T E M B E R  2 0 2 2

Nu we na de zomervakantie weer 
begonnen zijn, hoop ik dat u allen 
goed uitgerust bent, en vol van 
nieuwe inspiratie door uw rusten, 
lezen, reizen en retraite! Ik wens 

u van harte veel H. Geest toe, die u helpt om 
niet alleen staande te blijven, maar veeleer 
ook vertrouwen, liefde, bemoediging en geloof 
uit te stralen. Bidden we vaak om Hem. Hij is 
beloofd door Jezus in het Evangelie van Lucas, 
hoofdstuk 11. Hij is het levende water wat op-
borrelt in uw hart en leven geeft (Joh. 7,37-39).

Een van de meest inspirerende teksten over de 
H. Geest in het pastoraat vind ik nog altijd die 
van Evangelii nuntiandi (8 dec. 1975) van de 
heilige Paus Paulus VI, nr. 75:  

“De technieken van evangelisatie zijn goed, 
maar zelfs de beste daarvan zouden de dis-
crete werkzaamheid van de Geest niet kun-
nen vervangen. Ook de meest verfijnde voor-
bereiding van degene die evangeliseert, 
haalt zonder Hem niets uit. De overtuigend-
ste redeneerkunst heeft zonder Hem geen 
vat op de geest van de mensen. De schemata 
op basis van sociologie en psychologie, hoe 
prachtig uitgewerkt ook, blijken zonder 
Hem leeg en waardeloos. 
Wij sporen tegelijkertijd allen die evange-
liseren - wie zij ook zijn – aan onophoudelijk 
met geloof en vurigheid tot de heilige Geest 
te bidden, en zich met prudentie te laten lei-
den door Hem als de beslissende inspirator 
van hun programma’s, hun initiatieven en 
hun evangeliserende activiteiten.” 
 

Van de zomer was ik even in Paray le Monial, 
niet al te ver van Lyon, de plaats waar Marga-
reta Maria Alacoque (1647-1690) de verschij-
ningen van Jezus’ H. Hart heeft gehad. Daar 
zijn jaarlijks de bijeenkomsten van de Gemeen-
schap Emmanuel, die haar oorsprong heeft in 
het bidden om de H. Geest. Als je bij hun lofzan-
gen een aanbidding bent, dan voel je eigenlijk 
pas hoe diep blij we als katholieke christenen 
mogen zijn. Die H. Geest brengt echte vreugde. 
Het is de H. Geest die dode beenderen weer tot 
leven wekt (Ez. 37). Die de jonge Kerk in de Han-

delingen van de Apostelen bezield heeft, en die 
ook nu nog gegeven wordt aan ieder die erom 
vraagt. Die mijn morgengebed van een wat saai 
opzeggen van psalmen in een echte lofzang 
kan veranderen. Die me woorden in de mond 
legt die ik zelf niet gezegd zou hebben (Luc. 
12,12). Die de verschillende roepingen en ta-
lenten geeft en op elkaar afstemt (I Rom. 12; I 
Kor. 12). Die de zeven gaven geeft (Jes. 7,13) en 
heel veel vruchten draagt (Gal. 5, 13-25). Die 
de gave van onderscheiding geeft (I Kor. 12,10) 
en de deugden instort. Ons innerlijk troost (Joh. 
14,26). En ons apostolaat zeer sterkt.1 
 
Ik zou u graag willen aanbevelen dit jaar veel 
om de H. Geest te bidden. Dan wordt uw leven 
zeer verrijkt. We zullen gaan meemaken dat 
de synodaliteit van ons corps en de hele mili-
taire wereld nieuwe dimensies gaat beleven. 
En uw persoonlijk leven wordt van binnenuit 
krachtig gesteund. Ik wens u een heel gezegend 
nieuw pastoraal jaar toe!  
Éen speciaal punt van aandacht zou ik nog wil-
len vragen: de wereldjongerendagen in Portu-
gal… De krijgsmacht-bisschop van Portugal 
heeft al voor onderdak gezorgd voor de mili-
tairen… Dank!  • 
 
+ Everard de Jong 
Bisschop voor de Krijgsmacht 
 

1 1Vgl. www.operationwearehere.com/militarydevotionals.html 

+ Everard de Jong

https://www.operationwearehere.com/militarydevotionals.html
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Chanthal Wouters keert 23 september terug 
van de uitzending naar Irak. In deze Nieuws-
brief geeft ze een terugblik op de missie. We 
wensen haar bij thuiskomst een goed verlof. 
 
Ook Sebastiaan Benders keert vrijdag 23 sep-
tember terug; hij was aan boord van de Zr.Ms. 
Karel Doorman op missie in en rond de Balti-
sche Zee. Ook Sebastiaan geeft ons een impres-
sie van zijn tijd aan boord. Een goed ontsche-
pingsverlof gewenst! 
 
Gerda Lasker is verbonden aan de inzet in Slo-
wakije. Ze blijft daar tot de 2e helft van oktober. 
Wie haar een kaartje of pakketje wil sturen: 
Aalmoezenier Gerda Lasker (v 50679) 1(NLD) 
Det MN AMDTF SCK, Napo 88, 3509 VP Utrecht 
 
Erik Sengers vertrekt 21 oktober naar Litouwen. 
Wie hem iets wil sturen: Aalmoezenier Erik Sen-
gers (v 395146) 1(NLD) Det EFP, Napo 610, 3509 

        PERSONALIA

VP Utrecht 
 
Per 1 september mochten we Maurice Lage-
maat als nieuwe collega verwelkomen. Hij is 
begonnen bij de Mariniersopleiding op de Van 
Ghentkazerne te Rotterdam. Welkom bij het 
Corps Aalmoezeniers. In deze Nieuwsbrief stelt 
hij zichzelf voor. 
 
Vanaf 12 september loopt Josje Schoonus – stu-
dente aan TsT – stage op vliegbasis Gilze-Rijen. 
Thomas Kuipers is haar stagebegeleider. Fijn 
dat hij deze taak op zich wil nemen. 
 
Op 16 september is Marike gehuwd met Max-
Laurens. We wensen hen mooie wittebroods-
weken toe en een gezegend huwelijk. 
 
Op 1 oktober zal George Martens de dienst ver-
laten. Jean-Paul en George hebben tijdens een 
lunch teruggeblikt op de lange staat van dienst 

van George bij de RKGV. We wensen hem veel 
succes in zijn nieuwe functie als Geestelijk Ver-
zorger in de ouderenzorg. 
 
Derhalve zal Thom van der Woude bevorderd 
gaan worden tot i.r.g.m. luitenant-kolonel. Van 
harte proficiat met deze bevordering. 
 
Annemiek en Marcin zijn in augustus aan de 
SPEC-opleiding begonnen. Op 27 oktober ho-
pen zij de opleiding met goed gevolg af te ron-
den. 
 
Guido van Dierendonck is na een periode van 
ziek-zijn weer aan het werk gegaan. Hij is  en-
kele dagen per week in Doorn te vinden. De an-
dere dagen staan in het teken van revalidatie 
en het opbouwen van de conditie. We wensen 
hem beterschap.

 
Woord van de HKA 
De herfststormen 
 
In veel landen is er geen herfst. Ik vermoed, dat 
ik zo’n seizoen dan zal gaan missen. Het sei-
zoen komt er weer aan en dan zijn mijn honden 
Stella en Pip de klos. Met de baas mee wande-
len over ’s Heren wegen in het mooie Twente. 
Als ik door de storm loop, bedaart er iets in me-
zelf, alsof de sombere gedachten, de zorgen 
even worden weggeblazen, onlustgevoelens 
voor mijn voeten vallen als de bladeren en je 
stapt er over heen. Ik vind het een heerlijke tijd. 
Ik heb het nodig! 
Maar daarin zit ook een gevaar, dat zorgen lij-
ken weg te waaien, dat ze er niet meer zijn! 

Hierom beschouw ik deze momenten ook om 
het voorbije te reflecteren, ik benoem het 
daarom als ‘geestelijk uitwaaien’.  
Het schiften van mijn gedachten en de ideeën. 
Sommige mooie projecten, beoogde werk-
zaamheden komen niet van de grond om welke 
reden dan ook. Kunnen we daar dan over heen 
stappen of kijken we om, alwaar het niet goed 
gegaan is, waar het beter kon of waar ik steken 
hebben laten vallen? Andere projecten of 
ideeën krijgen gedurende zo’n wandeling iets 
verfrissend, iets sprankelends en dan word ik 
weer of nog steeds enthousiast.  

Ik bespeur in ons Corps Aalmoezeniers veel 
ideeën, veel mooie gedachten. Sommige ko-
men van de grond, andere blijven nog waaien. 
We mogen oppassen dat deze niet wegwaaien 
als een losgelaten vlieger. Wat is dan nodig om 
een mooi idee, een prachtig project wel te ver-
wezenlijken? Laten we daarover in contact blij-
ven. In persoonlijke gesprekken, in regiobij-
eenkomsten, intervisie en tijdens de 
Corpsdagen. •



Even Voorstellen:  
 
Maurice Lagemaat 
 
Graag wil ik me hierbij even voorstellen. Per 1 
september ben ik werkzaam als aalmoezenier 
op de Van Genth Kazerne in Rotterdam.  
Of eigenlijk is “pater” daar de gebruikelijke 
aanspreekvorm heb ik ondertussen geleerd. 
Deze kazerne is de bakermat is van het Korps 
Mariniers. Een geheel eigen wereld en cultuur 
waarin ik me mag onderdompelen. Voor mij is 
het even wennen, maar voor de mannen daar 
ben ik gewoon “de nieuwe”, zoals ik al werd be-
groet met: “goedemiddag Pater, bent u de 
nieuwe?” Toevallig kom ik erg graag in abdijen, 
en is in het bijzonder de benedictijnse traditie 
een van mijn inspiratiebronnen. Komt dat even 
goed uit.   
 
Al vele jaren ben ik werkzaam in het basispas-
toraat. Zo heb ik in diverse parochies gewerkt, 
en in het bijzonder voor het jongerenpastoraat. 
Toch was ik aan het begin van mijn theologie 
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studie al wel geïnteresseerd om aalmoezenier 
te worden. Dit raakte echter wat naar de  
achtergrond doordat ik gevraagd werd om,  
tijdens mijn studie, als jongerenwerker in een 
parochie te gaan werken. En zo rol je in een  
kerkelijk wereldje. Van huis uit ben ik katholiek 
en tijdens en na mijn studie theologie heb ik al-
tijd met veel plezier en inspiratie in verschil-
lende parochies gewerkt.   
Bij verschillende (kerkelijke) gelegenheden, zo-
als de oliewijding in de Kathedraal in Haarlem 
kwam ik oud-studiegenoot en aalmoezenier 
Guido Brugge tegen. Altijd gezellig om elkaar 
weer te zien en naast de mooie aalmoezeniers-
verhalen kwam steevast de vraag: “wanneer 
maak jij de overstap? we hebben je nodig.” 
Grappend zei ik dat het wel iets weghad van het 
roepingsverhaal van Samuel, bij wie ook pas – 
na meerdere keren geroepen te zijn – het 
kwartje viel. De aanhouder wint, want na meer-

dere chrismamissen en ontmoetingen, begreep 
ik dat het verhaal van Samuel ook vandaag de 
dag nog actueel is. En voor één keer op mezelf 
van toepassing was. Na een paar bezoeken aan 
verschillende krijgsmachtonderdelen en met 
name het GV team in Den Helder straalde deze 
pater van oor tot oor. Dat werd thuis ook opge-
merkt door mijn vrouw en na een paar goede 
gesprekken kon de stap gezet worden. Inmid-
dels zijn we een half jaar verder door de solli-
citatieronde, keuringen etc en kan het gaan be-
ginnen. Voor ons als gezin een nieuwe stap en 
ook de kinderen (Christine 7) en (Michaël 4) vin-
den het wat als ik in een groen (vlekken)pak de 
deur uit ga. Ik ga dan ook met veel enthousi-
asme en gepaste trots op pad en ben dankbaar 
dat ik dit mooie nieuwe pastorale avontuur mag 
beginnen. Tot binnenkort! •



In het land waar Abraham leefde is weinig rust. 
De dagen vullen zich met bezoeken aan de pos-
ten, vieringen voorbereiden, af en toe werken 
op kantoor en dáár zijn op de kampen waar de 
mannen en vrouwen zijn. Tussendoor vliegen 
er helikopters over (dag en nacht) en voel je de 
trillingen van het geluid van de heli’s omdat 
ze vlak over het kamp vliegen. De airco’s, ag-
gregaten en auto’s zorgen voor een altijddu-
rende stroom van geluid. Op het moment dat 
de stroom uitvalt, is het rustig, maar stijgt de 
temperatuur al snel en is het daardoor niet echt 
comfortabel.  
Irak is een land waar altijd wel iets gebeurd. 
Een tijd geleden waren er flinke demonstraties 
met enkele doden in Bagdad. Vijf uur rijden bij 
ons vandaan, maar nog steeds zitten er mili-
tairen waar ik ook de geestelijke zorg over heb. 
Zij hebben dit van dichtbij moeten meemaken 
en je kunt je voorstellen dat dit indruk heeft 
gemaakt. Ook op afstand is de aalmoezenier 
nabij via digitale middelen.  
En natuurlijk het schietincident waar waar-
schijnlijk iedereen wel van op de hoogte is. Een 
paar heftige dagen volgde, maar hier heb ik 
kunnen laten zien waarom het belangrijk is 
waarom er geestelijke verzorging meegaat op 
uitzending: het opvangen van de betrokkenen, 
advisering aan de commandanten, gesprekken 
over schuld en schaamte, maar ook over ver-
driet en woede. Het was ondanks de heftigheid 
de plek waar ik als aalmoezenier wil zijn: daar 
waar de militair is, in goede maar ook zeker in 
slechte tijden.  

Naast bovenstaande min-
dere gebeurtenissen, zijn er 
vooral veel mooie dingen 
gebeurd: ik ben op bezoek 
geweest in Bagdad om daar 
de mannen een hart onder de 
riem te steken, ik mocht rond-
leidingen geven op de citadel 
(de oudst bewoonde stad van 
de wereld die al meer dan 6000 
jaar wordt bewoond), ik heb 
een aantal keer de priester mo-
gen vervangen in de Ameri-
kaanse chapel zodat er in ieder 
geval een woord- en gebeds-
dienst was voor de katholieken 
op de base en ik heb heel veel internationale 
contacten opgedaan. Met een paar van die con-
tacten heb ik zelfs meegedaan als enige vrou-
wenteam aan een internationaal strongman 
parcours. Een prestatie om trots op te zijn! Ik 
kijk terug op een goede uitzending met fijne 
collega’s. Tot snel in Nederland! • 
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Irak (Chanthal) 



aan boord van de Zr.Ms.Karel  
Doorman (Sebastiaan) 
 
Iedere dag dezelfde gezichten 
Als katholieken zijn we bekend met het woord 
mysterie: iets dat niet te vatten, maar toch een 
feit is. Zo is het ook een beetje als je met de Ko-
ninklijke Marine op pad gaat. Na twee jaar op 
Marinekazerne Erfprins, waar we de nieuwe 
matrozen en de Technische Dienst opleiden, 
nu ‘operationeel’. Dat betekende voor mij dat 
ik alle dingen die ik in de lessen Scheepsorga-
nisatie geleerd had, nu in de praktijk mocht 
zien en ervaren. 
 
Ik moet zeggen, het geeft je een ander beeld 
op het werk dat de Marinemensen doen. Ja, de 
Marine is erg breed en er is meer dan varen al-
leen, maar het is wel waar al het andere op ge-
richt is. Je ziet hoe allen afdelingen samenwer-
ken, hoe professioneel iedereen is. Denk 
daarbij aan dingen als medische kennis en 
brandbestrijding. Je kan niet even de brand-
weer bellen als je op zee bent, namelijk, dus ie-
dereen moet een exacte kennis van het schip 
hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat je moet 
weten waar ruimtes als Elektrische Verdeel-
ruimte 11, de Bedpannenspoelruimte en Berg-
plaats Ernstvuurwerk zich bevinden. En waar 

alle drukhouders opgeslagen staan. En ga zo 
maar door. De Doorman is gi-gan-tisch! 
 
Ik heb hier best een paar geluksmomentjes  
gekend. Uitgenodigd worden bij een lesje dat 
een matroos van onze Nautische Dienst geeft. 
Daar leren hoe de Beach werkt (aan de achter-
zijde van het schip kun je met een kleiner vaar-
tuig ons schip binnen varen om daar personeel 
of voertuigen neer te zetten).  Vervolgens barst 
er tussen Nauten van verschillende rangen, 
leeftijden en ervaringen op verschillende sche-
pen een discussie los over hoe ze de Beach-mat-
ten het beste neer kunnen leggen. En daar mag 
ik gewoon tussen zijn. Ik, die werkelijk niks hier-
van weet, ben opeens echt onderdeel van hun 
werk. Dat moment voelde ik me dichter bij 
Christus, die zich zo één met ons maakte, dat 
Hij zijn leven met ons wilde delen tot in alle  
details. Een prachtige ervaring. 
 
Een ander hoogtepunt voor mij was het bezoe-
ken van andere schepen in ons verband, in het 
bijzonder de USS Kearsarge, een carrier van de 
Amerikaanse Navy met straaljagers, helikop-
ters, 1100 mariniers en nog zo’n 1500 andere 

mensen aan boord, en vier geestelijk verzor-
gers. Wat hebben we elkaar mogen inspireren 
en wat is het leuk kennis te maken met een  
geheel andere wereld die toch weer zoveel  
gelijkenissen met de onze vertoont. 
 
Tot slot, lieve collega’s, kan ik ook zeggen dat 
het niet altijd makkelijk is. Je hoort er nooit 
echt bij, hoe vriendelijk mensen ook zijn. Soms 
is het knokken (op een zachtaardige manier, 
overigens) voor je plaatsje. Soms is het jezelf 
afremmen omdat je jezelf veel te veel wil be-
wijzen en wat ‘wil bijdragen’ en je in je kop hebt, 
dat een paar casual gesprekjes her en der niet 
een invulling daarvan is. Soms is het knokken 
om te geloven dat je genoeg doet om het maan-
denlang weg te zijn van huis en gezin naar  
jezelf en je partner te kunnen verantwoorden. 
 
Maar hoe fijn is het als je langzaam kan landen. 
Je weet wie je waar tegenkomt, je weet hoe die 
mensen zijn. Elke dag dezelfde gezichten.  
Dat kan soms het moeilijke zijn, en soms  
juist de zegen. En dat, ja, dat is dan weer  
zo’n mysterie!  •
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Van de kanselier 
 
KERST EN NIEUWJAAR 
Het klinkt nog ver, maar het jaar gaat alweer 
snel! 
In het verleden was er een gezamenlijke Kerst-
kaart en Nieuwjaarsreceptie van het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam en ons Ordinariaat. Sinds 
de benoeming van Mgr. De Jong is er een eigen 
kerstkaart, maar het idee blijft dat de nieuw-
jaarsreceptie gezamenlijk blijven doen. Deze 
receptie zal plaatsvinden op 13 januari: nadere 
info zal volgen, maar dan hebt u alvast de da-
tum. 
Met betrekking tot de Kerstkaart lijkt het ons 
een echte eigen kaart te maken met een af-
beelding uit de eigen context. Het zou heel 
mooi zijn, ook passend binnen de sfeer van sy-
nodaliteit, wanneer we gebruik kunnen maken 
van een eigen afbeelding. We denken daarbij 
aan een kerstgroep, kerststal of kerstviering 
in een uitzendsituatie of oefening: een herken-
baar beeld van Kerst in de context van de aal-
moezeniers. Daarom de vraag: iemand een 
idee? De foto moet natuurlijk rechtenvrij zijn, 
en goede resolutie hebben, personen onher-
kenbaar of met hun toestemming. 
Graag nodigen we u uit om een voorzet te doen. 
U kunt dit tot 1 november mailen aan kanse-
lier@bisdom-krijgsmacht.nl . Graag daarbij 
ook wat context, indien mogelijk. Bij meerdere 

inzendingen zouden we zelfs even op de Corps-
dagen kunnen kijken welke we kiezen, zodat 
het echt de kaart van het Ordinariaat is en niet 
alleen van het bestuurscollege. Dank daarvoor! 
 
NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt uitstekend verzorgd 
door Paul, maar is in wezen de interne nieuws-
brief van de HKA voor de aalmoezeniers, steun-
stichtingen en andere direct betrokkenen en 
is niet openbaar. Achter de schermen wordt ge-
werkt aan een andere digitale nieuwsbrief, met 
een grotere en andere doelgroep: het doel is, 
breder bekendheid te geven aan het Ordinari-
aat en meer synodaal op weg te gaan. Er moet 
daarin plaats zijn voor activiteiten waarvoor 
GV’ers militairen en veteranen breed willen 
uitnodigen; tegelijkertijd kan daar ook achter-
grondinformatie worden gegeven en bezin-
ningsmateriaal worden aangereikt. U hoort 
hier nog meer over; later zullen we u ook vra-
gen of u input voor zo’n nieuwsbrief hebt en of 
u aan de verspreiding bij mogelijk geïnteres-
seerden mee wil werken. 
 
KENNISMAKING MINISTER 
Op 15 september waren de vertegenwoordigers 
van de Zendende Instanties in de gelegenheid 
kennis te maken met minister Ollongren, en zij 
met hen. Deze ontmoeting met haar en de 
staatssecretaris zou al veel eerder worden ge-

houden, maar werd een paar keer uitgesteld 
omdat de staatssecretaris naar de Kamer werd 
geroepen. Nu dat weer het geval is, hebben we 
gezamenlijk besloten het overleg met alleen 
de minister door te laten gaan en op een later 
moment met de staatssecretaris kennis te ma-
ken. 
Het was een warm en prettig bezoek. De minis-
ter  bleek goed op de hoogte van de GV en sprak 
er met waardering over. Ook vertelde ze, dat 
bij werkbezoeken de commandanten vaak de 
GV’er aan haar voorstelden en dat ze uit het 
veld goede reacties op de GV kreeg. 
Bij de ontmoeting spraken we ook over een 
aantal concrete zaken, zoals over de uitzend-
druk, maar ook over de rechtspositiewijziging, 
die vorig jaar werd voorgesteld: u herinnert 
zich waarschijnlijk de aandachtspunten van 
aanspreekbaarheid en eed/belofte. Dit is nog 
altijd on hold in afwachting van overleg met 
de bonden, dat gelukkig weer opgestart is, 
maar waar dit niet bovenaan de stapel ligt. Van-
uit de kennismaking hebben we een goed ge-
voel overgehouden en we kijken uit naar de sa-
menwerking. 
 
Voor vragen over deze of andere onderwerpen 
kunt u natuurlijk altijd bij mij terecht. 
Dank voor de inzet! • 
Hans Bouman, kanselier 
kanselier@bisdom-krijgsmacht.nl  

Steunstichtingen 
 
SMLB 
In de eerste week van oktober neemt een NL 
delegatie deel aan de voorbereidingsconfe-
rentie voor de 63ste militaire bedevaart, vol-
gend jaar in mei. Deze conferentie vindt in Ier-
land plaats. 
Voor Frank Marcus is het zijn laatste werkcon-
ferentie. Volgens jaar draagt hij het voorzitter-
schap over aan Niels ten Anscher. 
 
SKVM 
Emeritus Professor Fred van Iersel heeft een 
mooi boekje uitgebracht over Lourdes. Het is 
een combinatie van persoonlijke ervaringen 
en theologische reflectie. De SKVM heeft de uit-
gave mede ondersteund. 
 

NKT 
Het Nationaal Katholiek Thuisfront is druk be-
zig met de voorbereidingen van de jaarlijkse 
Requiemviering. Deze herdenking van overle-
den defensiepersoneel vindt plaatst op zater-
dag 5 november 2022 om 11.00 uur in de Odul-
phuskerk in Best. Een ieder is van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
Het NKT heeft een enquête ontwikkeld, welke 
wordt verstuurd naar de mensen die al jaren 
op de verzendlijst staan. Er wordt onderzocht 
of mensen ook in de komende jaren op de 
hoogte gehouden willen  worden van activitei-
ten die worden georganiseerd. De enquête 
wordt ook met de andere steunstichtingen ge-
deeld. 
 

AMI 
Onlangs vond de 57e Algemene Vergadering 
en Jaarlijkse Conferentie van het Apostolat  
Militaire International in St. Mary's University, 
Londen,plaats. Achtenveertig vertegenwoor-
digers (waaronder drie militaire bisschoppen) 
en een vertegenwoordiger van de Military  
Ministries International (MMI), afkomstig uit 
12 verschillende naties op 4 continenten, na-
men deel. Zij waren zeer verheugd na twee CO-
VID-jaren aanwezig te zijn op een conferentie 
waar zij elkaar persoonlijk konden ontmoeten.  
De Algemene Vergadering stemde unaniem 
voor volledig lidmaatschap van Slowakije. Een 
welsprekende groep sprekers hield uitstekende 
lezingen over de geschiedenis en de constitu-
tionele positie van de rooms-katholieke kerk 
ten opzichte van de anglicaanse kerk in het 
Verenigd Koninkrijk. Er waren voordrachten 
over leiderschap en morele verantwoordelijk-
heid binnen de krijgsmacht, kerk-staat kwesties 
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Een hartelijke groet, 
HKA Jean-Paul Thöni

Bijzondere data 2022 (ovb) 
Wo 28 sept         10.00 uur Regiobijeenkomst 
                                      Ermelo 
Do 29 sept           10.00 uur Regiobijeenkomst  
                                      Breda 
Zat 5 nov              11.00 uur Requiemviering Best 
8 en 9 nov            Corpsdagen RKGV 
 
Bijzondere data 2023 (ovb) 
Di 14 maart       10.00 uur Regiobijeenkomst 
                                      Beukbergen 
Wo 15 maart    10.00 uur Regiobijeenkomst 
                                      Ermelo 
Do 16 maart     10.00 uur Regiobijeenkomst  
                                      Breda 
Do 6 april            11.00 uur Chrisma-Mis 
                                      Voorburg 
Vr 7 april              15.00 uur Kruisweg Roermond 
Do 20 april         11.00 uur 
                                      Ontmoetingsdag RKGV 
11 t/m 15 mei  Militaire Lourdesbedevaart  

als context voor het begrijpen van Moreel Let-
sel (Moral Injury).  
Het centrale thema daarbij was Moral Injury. 
Verschillende hoofdsprekers hielden lezingen 
over het verschil tussen Moral Injury en Post 
Traumatische Stress Stoornis (PTSS), manieren 
om Moral Injury te voorkomen, op te sporen en 
te behandelen. Alle lezingen zijn beschikbaar 
op de AMI website.  
Op basis van ervaringen met betrekking tot  
Moral Injury binnen de individuele lidstaten, 
bevelen de afgevaardigden AMI aan op haar 
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 erva-
ringen en getuigenissen tussen alle rangen 
van militairen, inclusief veteranen.  

3. Assisteren bij het verzamelen en verwerken 
van gegevens over Moral Injury-ervaringen.  
De Catholic Military Connect app was uitge-
bracht tijdens de Lourdes Militaire Bede-
vaart afgelopen mei, met een speciale bood-
schap van steun van kardinaal Parolin, 
staatssecretaris van het Vaticaan. Er werden 
verschillende initiatieven geformuleerd om 
de bekendheid van deze app en van de AMI-
organisatie te vergroten. In nauwe samen-
werking met de Tweeting with God-organi-
satie 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 er-
toe gebracht een verklaring af te leggen in sa-
menhang met AMI's Verklaring van Londen. 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 deel aan het dagelijkse 
MMI-gebed voor Oekraïne.  
Tijdens de conferentie werden nog 14 video -
getuigenissen van AMI-deelnemers geprodu-
ceerd, die binnenkort beschikbaar zullen  
zijn op de AMI-website (www.apostolatmili-
taire.com ) en het Via Crucis-initiatief werd ook 
bevestigd voor 2023. In het AMI-actieplan zijn 
zowel de taken die zijn volbracht als de acties 
die in uitvoering zijn, opgenomen.  
 
De Algemene Vergadering nam nieuwe initia-
tieven om de kennis over AMI te vergroten, 
vooral bij jonge militairen; het organiseren van 
driemaandelijkse internetsessies rond belang-
rijke thema's voor christelijke militairen; de 
initiatieven rond Moral Injury en het opzetten 
van een databank van vrijwilligers ter onder-
steuning 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. •


