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Voorwoord 
  

2019 was een intensief jaar dat in het teken stond van de verdere ontwikkeling van de 
productie en de opbouw van een nieuw platform specifiek gericht op de 
Nederlandstalige doelgroep in Nederland en Vlaanderen, Katholiek Vandaag. 

Vanuit haar missie en visie formuleerden Stichting Trideo vervolgens een focus: het 
maken van producties waarnaar echt vraag is. Dit blijkt uit de analyse van trends op 
sociale netwerken en feedback die Stichting Trideo heeft ontvangen: jonge mensen 
willen iets doen met hun geloof en dat ook doorgeven aan hun kinderen, het aanbod 
van de kerk vinden ze summier. Als voorbeeld worden vaak de LEGO-producties 
aangehaald, waarin geloofsonderwerpen worden samengevat in één minuut. Ook wil 
Stichting Trideo mensen met elkaar verbinden, te beginnen door gebruik te maken van 
de sociale media. 

In dit jaarverslag wil het bestuur van Stichting Trideo haar verantwoording afleggen 
over het gevoerde beleid in 2019 en de balans opmaken van de behaalde resultaten.  

Namens het bestuur van Stichting Trideo,  

 

 

 

 

 

Annette Ursem (voorzitter) Tom Paffen (secretaris) 
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 Activiteiten 
  

Eigen Producties 

 Video via Sociale Netwerken 

In 2019 heeft Stichting Trideo een nieuw kanaal gelanceerd dat specifiek gericht is op 
Nederlandstalige katholieken uit Nederland en Vlaanderen. 

Voor dit platform werden de volgende producties gerealiseerd: 

 

Katholiek Vandaag Live 

‘Katholiek Vandaag Live’ is de naam van de talkshow waarmee het kanaal Katholiek 
Vandaag werd gelanceerd. Het idee achter de serie van zes afleveringen was om het 
land in te gaan op zoek naar inspirerende mensen en hun verhalen. 

De uitzending zou live gestreamd worden op locatie, waardoor er geen montage nodig 
zou zijn. Dit idee moest al snel worden losgelaten omdat de internetverbinding op de 
meeste locaties te zwak was voor het opzetten van een livestream. In plaats daarvan 
werd het opgenomen, gemonteerd en geüpload later op de dag.  

De presentatie was in handen van Marjolijne du Maine, camera, regie en montage 
werd gedaan door Roderick Vonhögen.  De gasten werden geproduceerd door Judith 
Holtackers. 

 

Vaticaan Vandaag 

‘Vaticaan Vandaag’ is een kort wekelijks programma waarin Roderick Vonhögen en 
Marjolijne du Maine de week van Paus Franciscus nabespreken. Ook is er aandacht 
voor activiteiten vanuit de Nederlandse kerkprovincie. 

De uitzendingen werden van tevoren op locatie in Amersfoort opgenomen, dezelfde 
dag nog gemonteerd en uitgezonden op Facebook.  

Presentatie door Marjolijne du Maine en Roderick Vonhögen. Camera, regie en 
montage kwam ook van de hand van Roderick Vonhögen. De redactie werd gedaan 
door Judith Holtackers. 

 

De Katholieke Keuken 

‘De katholieke keuken’ is een serie van zes afleveringen waarbij Marjolijne du Maine 
priesters, diakens en religieuzen in hun keuken bezoekt en met hen praat over wat hen 
beweegt. 
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De uitzendingen werden opgenomen op locatie en na afloop gemonteerd en 
uitgezonden.  

Camera, regie en montage door Roderick Vonhögen en Hugo Rikken. 

 

Geloof met muisjes 

‘Geloof met muisjes’ is een zesdelige serie waarin nieuwe ouders Sander en Ilona 
praten over hun ervaringen met dochter Lena. Wat zijn hun idealen? Waar lopen ze 
tegenaan? 

De serie werd op één dag opgenomen en na afloop gemonteerd in zes korte filmpjes 
in vlog-stijl voor uitzending op Facebook en YouTube. 

Camera, regie en montage door Hugo Rikken. 

 

Eeuwenoud en Splinternieuw 

In de zes afleveringen van ‘Eeuwenoud en Splinternieuw’ lichten vijf studenten 
theologie en hun docent een kunstwerk van hun keuze toe. Alle voorwerpen maken 
deel uit van de vaste collectie van het Museum Catharijneconvent in Utrecht. 

Redactie door Judith Holtackers; camera, montage en regie door Hugo Rikken. 

 

Katholiek Vandaag Uitleg 

Stichting Trideo maakt al jarenlang Legofilmpjes met korte catechese in één minuut. In 
deze filmpjes wordt geloof toegankelijk gemaakt voor kinderen en volwassenen. Ze zijn 
erg populair en worden veelvuldig gedeeld. 

Camera, regie en verhaal: Roderick Vonhögen. 

 

De Reis van Maria en Jozef 

In samenwerking met het bisdom Roermond en de Adventsactie maakte Stichting 
Trideo de serie ‘De Reis van Maria en Jozef’ waarin het kerstverhaal opnieuw verteld 
wordt. 

Bisschop Harrie Smeets van Roermond vertelt bij het kerstdiorama in Mergelrijk 
Valkenburg het verhaal van de reis van Maria en Jozef naar Bethlehem.  

De verhaaltjes kwamen van de hand van Marjet de Jong. Regie, camera en montage 
door Roderick Vonhögen. 
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 Podcasts 

Stichting Trideo produceert al jarenlang podcasts in audioformaat voor een breed 
internationaal publiek: ‘Father Roderick’ (43 afleveringen in 2019) en ‘The Walk’ (34 
afleveringen in 2019). Voor internationale donateurs, onze Patrons, wordt er een extra 
podcast gemaakt, getiteld ‘The After-Show’. 

Presentatie: Roderick Vonhögen; post-productie: Inge Loots. 

 

Producties in opdracht voor derden 

 Roderick Zoekt Licht 

Stichting Trideo maakte in totaal 32 uitzendingen van Roderick Zoekt Licht voor KRO-
NCRV. Thema’s waren onder anderen zes jaar Paus Franciscus, The Passion in 
Dordrecht, het Heilig Land, Kerkopbouw en katholicisme over de grens. 

 Kansfonds 

Voor het Kansfonds maakte Stichting Trideo een serie van zes filmpjes waarin de 
projecten rondom Dordrecht centraal stonden. Dordrecht is de locatie van waaruit 
‘The Passion’ dit jaar werd uitgezonden.  

Er werden filmpjes gemaakt over het Babyhuis in Dordrecht, het Voedselbos van 
Stichting Buitenzinnig, klussen voor een ander van Jong Zwijndrecht, de gratis kapper 
van Stichting Anders en een portret van de activiteiten van Stichting de Toekomst. 

De serie werd afgesloten met een special achter de schermen van ‘The Passion’. 

De productie kwam tot stand in samenwerking met KRO-NCRV (redactie). Camera, 
regie en montage door Hugo Rikken. 

Een compilatie van deze filmpjes werd uitgezonden als twee afleveringen van ‘Roderick 
Zoekt Licht’ op respectievelijk 9 en 16 april 2019 op NPO2. 
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 Publiciteit 
 

Ook in 2019 was er weer aandacht van de bestaande media voor de activiteiten en 
missie van Stichting Trideo. Het Katholiek Nieuwsblad besteedde aandacht aan de 
lancering van het nieuwe initiatief ‘Katholiek Vandaag’. Na de eerste live uitzending 
van Katholiek Vandaag Live berichtte het AD over het programma en interviewde 
Groot Nieuws Radio Marjolijne du Maine over het initiatief. 

Ook was pastor Roderick Vonhögen in meerdere radioprogramma’s te gast om te 
vertellen over het nieuws rondom de Kerk. Ook werd hij geïnterviewd door onder 
andere De Volkskrant. Dit was ook een gelegenheid voor hem om te vertellen over de 
activiteiten van Stichting Trideo.  

 Externe Contacten 
 

In het afgelopen jaar had Stichting Trideo warme contacten met een aantal externe 
organisaties, onder andere KRO-NCRV en het Kansfonds. 

 

KRO-NCRV 

Stichting Trideo is een van de partners van het programma ‘Roderick Zoekt Licht’. Er 
werden in totaal 32 uitzendingen opgeleverd. Het contact met de omroep is goed. De 
reacties op de geleverde uitzendingen waren overwegend positief. 

 

Kansfonds 

Een andere partner van Stichting Trideo is het Kansfonds. Er wordt al een aantal jaren 
samengewerkt met het Kansfonds voor de productie van korte filmpjes waarin 
projecten centraal staan in de gaststad van ‘The Passion’.  
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 Interne organisatie 
 

De organisatie van Stichting Trideo bestaat uit het Stichtingsbestuur en een 
operationeel team.  

Het Stichtingsbestuur ontwikkelt een lange-termijn visie en voorziet in 
randvoorwaarden en middelen zodat het operationele team haar taken kan uitvoeren. 
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze 
uitvoeren. Wel kunnen ze aanspraak maken op een vacatievergoeding. 

Het Stichtingsbestuur bestond in 2019 uit mw. A.J.M Ursem (voorzitter), Dhr. T.J. 
Paffen (penningmeester), drs. R.E. Vonhögen, pr. (secretaris) en dhr. M. Ruijs (lid).  

Het operationele team, bestaande uit drs. R.E. Vonhögen, pr., Dhr. M.H.M. Vriens, mw. 
M. du Maine en Mw. I. Loots, richt zich vooral op het creatieve proces en de logistieke 
organisatie van de producties: redactie, productie, montage en publicatie van audio en 
video. In 2019 werd Mw. du Maine voor 0,3 fte aangesteld voor presentatie.  


