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Het project ‘Twitteren met GOD’ 
(#TwGOD) brengt het geloof dichter bij 
de moderne mens. De moderne mens 
zit veel op Facebook, Twitter en andere 
social media. Daarom moet je op social 
media ook over God praten. Daarover 
hebben we eerst een boek geschreven. 
Daarna hebben we ook een app en een 
website ontwikkeld. Op Twitter, 
Facebook, Instagram en YouTube 
hebben we accounts gemaakt. Hierop 
kan iedereen terecht met vragen over 
het katholieke geloof. Dr. ir. Michel 
Remery is de schrijver van het boek. Hij 
is priester van het Bisdom Rotterdam. 
Michel Remery is erg blij met het geld 
van de Mr. Paul de Gruyter Stichting: “Zonder deze bijdrage hadden we het boek 
niet kunnen drukken. Door alle steun is het project groter geworden dan alleen 
een boek. We hebben nu een groot aanbod op internet voor jongeren.” 
 

Van gesprek naar boek, naar digitaal 
Twitteren met GOD is begonnen bij jongeren van 13 tot 25 jaar oud. Jarenlang 
stelden zij aan hun priester allerlei vragen over het geloof.  
De jongeren vroegen ook om over de resultaten van alle gesprekken een boek te 
schrijven. 
 
Hierna volgde al gauw het internet. Al snel was er grote belangstelling vanuit het 
buitenland. Toen hebben we het boek in veel talen vertaald. Onder andere in het 
Engels, Pools, Spaans, Koreaans en Tsjechisch. 
 
“De jongeren van tegenwoordig kijken anders naar de wereld dan de jongeren 
van vroeger. De bijeenkomsten van Twitteren met GOD helpen de jongeren bij 
hun geloof.

http://www.tweetingwithgod.com/nl/content/het-boek
http://www.tweetingwithgod.com/nl/content/de-app
http://www.tweetingwithgod.com/nl
https://twitter.com/TwGOD_nl
https://www.facebook.com/TwitterenMetGOD
https://www.instagram.com/tweetingwithgod/
https://www.youtube.com/user/TweetingwithGOD


 

Concrete hulp 
“We hebben inmiddels al een aantal jaren 
een goede relatie met de Mr. Paul de 
Gruyter Stichting. Bij iedere aanvraag die 
we indienen, denkt de stichting goed 
mee. En ze denken ook mee over onze 
toekomst. Daardoor konden we met het 
geld dat we kregen ook direct aan het 
werk. Zo hebben we het boek kunnen 
drukken. En hebben we ook de website 
en app kunnen laten ontwikkelen. We zijn 
zelfs met video gaan werken! Dat is dus 
werkelijk ook te danken aan de Mr. Paul 
de Gruyter Stichting.” 
 
 

Betrokken en verbonden zijn 
Twitteren met GOD helpt mensen te groeien in hun relatie met God. We willen 
geen saaie informatie doorgeven. Het gaat erom dat we mensen op een moderne 
manier met elkaar verbinden. En we willen ze op een moderne manier betrekken 
bij het geloof. Twitteren met GOD moedigt mensen ook aan om hun lokale 
parochie te bezoeken. Om daar actief te worden en te zorgen voor de mensen 
om hen heen. 
 
“We hebben inmiddels al een aantal jaren een goede relatie met de Mr. Paul de 
Gruyter stichting. Bij iedere aanvraag die we indienen denkt de stichting goed 
mee. Daarbij denken ze ook mee over onze toekomst. Daardoor konden we met 
het geld dat we kregen ook direct aan het werk. Zo hebben we het boek kunnen 
drukken. En zo hebben we ook de website en app kunnen laten ontwikkelen. We 
zijn zelfs met video gaan werken! Dat is dus werkelijk ook te danken aan de Mr. 
Paul de Gruyter stichting.” 
 
 
 
Original article: https://www.pauldegruyter.nl/projecten/twitteren-met-god 


