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Voorwoord 
  

In 2020 ging Stichting Trideo voortvarend aan de slag met de ambities zoals die 
geformuleerd zijn in het Jaarplan 2020. Er werden voorbereidingen getroffen om het 
het YouTube kanaal 'Father Roderick' door te ontwikkelen en van Katholiek Vandaag 
een kwaliteitskanaal voor verdieping te maken. Tevens werden er plannen voor een 
cross-mediaal zingevingsprogramma voor jongeren uitgewerkt. 

Vanaf maart werd duidelijk dat veel van deze plannen terug op de plank moesten 
vanwege het coronavirus dat ook Nederland begon te teisteren. Het land moest op 
slot. Er moest worden thuisgewerkt en ook kerkdiensten werden afgelast. Het werd 
duidelijk dat de plannen uit het jaarplan 2020 niet uitgevoerd konden worden zoals ze 
waren gepland. 

In plaats daarvan schakelde Trideo naar het faciliteren van livestreams. De ervaring die 
in de afgelopen jaren is opgedaan op het gebied van audio, video en online community 
werd ingezet ten behoeve van de kerk.  Zo verzorgde de Stichting trainingsdagen en 
advies aan kerken ten behoeve van hun livestreams.  

Vanaf maart 2020 verzorgt Stichting Trideo wekelijks een online Mis in een modern 
jasje toegesneden op de doelgroep: International Mass for Geeks. De respons was 
enorm. Elke week komen er reacties binnen van mensen die normaal nooit ‘live’ naar 
een Mis zouden gaan, maar nu wel geraakt zijn door de Blijde Boodschap. Nog steeds  
komt de online gemeenschap samen op afstand.  

Zoals de Griekse filosoof Aristoteles al opmerkte: “Rampspoed brengt de mensen 
tezamen, wanneer het kwaad dat over hen komt dezelfde is.”  

Terugkijkend op dit rare jaar kan er geconcludeerd worden dat het ondanks alles een 
heel goed jaar geweest is voor Stichting Trideo. De gemeenschap rondom de 
producties en ook het aantal donateurs is gegroeid en de respons is nog nooit zo sterk 
en positief geweest.  

In dit jaarverslag wil Stichting Trideo deze resultaten delen en toelichten. 

 

Annette Ursem (voorzitter) Tom Paffen (secretaris) 
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 Activiteiten 
  

Eigen Producties 

 Mass for Geeks / International Mass 

De eerste ‘Geek Mass’ werd op 15 maart 2020 gestreamd. Op het hoogtepunt van de 
pandemie keken gemiddeld 150 accounts live mee en ook sinds kerkdiensten weer 
opengesteld zijn voor publiek trekt deze mis rond de 75 live deelnemers. Wat opvalt is 
dat veel mensen ook achteraf de Mis terugkijken. De Missen worden gemiddeld meer 
dan 1.000x bekeken. 

Celebrant: Roderick Vonhögen, Ceremoniarius: Henk van Hamersveld, Misdienaar: 
Bram, Lectoren: Marijke van der Meulen en Sebastiaan Benders, Camera/Regie: Inge 
Loots. 

 Podcasts 

Stichting Trideo produceert al jarenlang podcasts in audioformaat voor een breed 
internationaal publiek: ‘Father Roderick’ (36 afleveringen in 2020) en ‘The Walk’ (40 
afleveringen in 2020). 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 30 uitzendingen van Roderick Zoekt Licht voor KRO-
NCRV. Thema’s waren onder anderen de geschiedenis van het katholieke geloof in de 
voetsporen van de Kelten, geloofsbeleving in Coronatijd en katholicisme in het 
buitenland door middel van een drieluik over katholicisme in Australië. 

 

Discord Community 

Een nieuwe activiteit in dit Coronajaar was het uitbreiden van het contact met 
donateurs. Discord is een online hangplek waar je kunt chatten, via audio/video met 
elkaar kunt praten en games die je speelt kunt streamen. De app die zowel beschikbaar 
is voor desktop als mobiel is erg populair onder jongeren en jongvolwassenen. 
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Gekoppeld aan het YouTubekanaal en de Patreon pagina van Father Roderick kunnen 
Patrons lid worden van deze online community. Er wordt gekletst over wat er in het 
dagelijks leven gebeurt, er is een kanaal voor het delen van gebedsintenties. Deze is 
samen met het kanaal over koken en bakken het meest populair.  

Inge en Roderick doen actief mee met de gesprekken en nodigen leden soms uit om 
via een spraakkanaal samen te gamen. De interactie wordt door donateurs erg 
gewaardeerd. 

 Externe Contacten 
 

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

 

KRO-NCRV 

Stichting Trideo is een van de partners van het programma ‘Roderick Zoekt Licht’. Er 
werden in totaal 30 uitzendingen opgeleverd. Het contact met de omroep is goed. De 
reacties op de geleverde uitzendingen waren overwegend positief. 

 

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 2020 uit mw. A.J.M Ursem (voorzitter), Dhr. T.J. 
Paffen (penningmeester), dhr. M. Ruijs  (secretaris) en drs. R.E. Vonhögen, pr. (lid).  

In 2020 namen we afscheid van Dhr. M.H.M. Vriens (administratie) en Mw. M.J.L du 
Maine (presentatie Katholiek Vandaag). 

Het productie team, bestaande uit drs. R.E. Vonhögen (programmadirecteur) en Mw. 
I. Loots (community management voor 0,5 fte), richt zich vooral op het creatieve 
proces en de logistieke organisatie van de producties: redactie, productie, montage en 
publicatie van audio en video.  
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