
Heilige Vader, wij zijn hier in Rome met ruim tweeduizend pelgrims uit Nederland. Uw 
aankondiging van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft ook in Nederland, in 
onze bisdommen en in onze parochies, veel weerklank gevonden. In veel kerken 
hebben vieringen van barmhartigheid plaatsgevonden met vespers en de Aanbidding 
van het Allerheiligste, tijdens welke er de mogelijkheid werd gegeven om te biechten. 
Op deze manier hebben velen, onder wie verscheidene jongeren, het zeer kostbare 
sacrament van boete en verzoening, in Nederland in de laatste halve eeuw een bijna 
vergeten sacrament, ontdekt of herontdekt. 
 
Bovendien hebben velen in onze bisdommen en parochies zich ingezet om de 
werken van de barmhartigheid op verschillende wijzen gestalte te geven, maar vooral 
jegens de immigranten. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een oproep 
gericht tot alle katholieken om zorg te dragen voor de immigranten als vrijwilligers op 
elke mogelijke manier overeenkomstig hun talenten en gaven. De Conferentie heeft 
dat gedaan juist aan het begin van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid door 
middel van haar kerstbrief Herbergzaam Nederland. Het stemt tot grote vreugde dat 
velen aan deze oproep gehoor hebben gegeven. 
 
Heilige Vader, de Conferentie heeft daarom besloten een inventarisatie te maken van 
alle ‘best practices’, letterlijk vertaald ‘beste praktijken’, waarmee onze vrijwilligers 
hulp verlenen aan de immigranten, opdat onze parochies en onze diaconale 
werkgroepen van elkaar kunnen leren en er inspiratie uit op kunnen doen. Het is voor 
mij een grote vreugde dat ik u heden het eerste exemplaar mag overhandigen van 
het boekje, eveneens getiteld Herbergzaam Nederland, dat genoemde inventarisatie 
van de best practices bevat. Uiteraard is dit boekje geschreven in het Nederlands, 
maar we hebben tenminste een beetje ook aan u gedacht door de uitleg van de 
kaartjes van de bisdommen en de in dit boekje gebruikte icoontjes in het Italiaans te 
vertalen. 
 
Heilige Vader, in naam van al de Nederlandse pelgrims hier aanwezig dank ik u van 
harte dat u het Heilig Jaar van de Barmhartigheid hebt uitgeroepen en ook dat u ons 
op zo’n edelmoedige wijze ontvangt. We beloven dat wij deze dagen in het bijzonder 
ook voor uw intenties zullen bidden. Heilige Vader, duizend maal dank voor alles.  


