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B
este leden van de gebeds-
kring, donateurs en andere 
lezers van het Willibrord 
magazine, Bij de overgang 
van een oud naar een 

nieuw jaar heb je toch altijd een beetje de neiging om terug te 
kijken: hoe is het afgelopen jaar geweest, en ook de neiging om 
vooruit te kijken: wat kunnen we misschien gaan verwachten?
Met betrekking tot het seminarie ervaar ik een grote dankbaar-
heid naar God voor het afgelopen jaar. We hebben een heel goed 
jaar gehad. Helaas was er dan afgelopen zomer geen nieuwe 
roeping vanuit ons bisdom, maar door-
dat er één seminarist van Nieuwe Nie-
dorp, Julian, het als zijn roeping ervaren 
heeft om ons te komen versterken, zijn 
we na de zomer toch met één persoon 
meer hier van start gegaan. Op maan-
dag en dinsdag zijn we nu met vier jon-
gens hier in huis, en vanaf dinsdagavond 
met vijf. Dat is bij elkaar toch een mooi 
groepje. En overdag zijn hier natuurlijk 
ook altijd de jongens van Nieuwe Nie-
dorp bij voor de studie, waardoor je toch 
een mooi dynamisch geheel hebt. Het 
Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp 
heeft trouwens wel twee nieuwe roepin-
gen mogen ontvangen; één uit Columbia  

en één uit Kroatië, zodat zij qua aantal ook op peil blijven.
Verder zijn er dit jaar twee wijdingen geweest: Alvaro is in mei 
tot priester gewijd en nu als kapelaan actief in de Weere e.o. 
en tevens als docent muziek bij ons op het seminarie, en kort 
geleden, in november, is Maciej tot transeunt diaken gewijd en 
nu actief in de Wieringermeer en Wieringen. God blijft zo ons 
bisdom zegenen met nieuwe arbeiders in de wijngaard.
De meest recente zegening van God is een heel mooi Pels orgel 
dat we vanuit de sluitende Pastoor van Arskerk in Haarlem-
Oost cadeau hebben gekregen. Dit staat werkelijk prachtig in 
onze kloosterkapel, en zo weten we zeker dat er ook muziek 
zit in het nieuwe jaar! Mag ik alvast uw gebed vragen voor het 
oriëntatieweekend van 29 t/m 31 maart 2019?

Zalig Kerstmis en veel zegen voor 2019! ■
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Woord van de rector
DOOR RECTOR J. DE WIT

Nieuw orgel in gebruik in de seminariekapel.
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De nuntius op bezoek in 
het Willibrordseminarie

Op 5 november jl. was er een 
speciale Willibrordavond. 
Afgezien van de twee dagen voor 
de patroon van het seminarie en 

onze Kerkprovincie, waardoor de Willibrordavond 
nog iets specialer is, werden we ook vereerd met 
het bezoek van de nuntius Mgr. Aldo Cavalli, Mgr. 
Punt en Mgr. Hendriks. En wat nog verder bijdroeg 
aan het bijzondere van die avond was het feit dat 
Bert Glorie zijn admissio (de aanvaarding door 
de bisschop tot de groep van priesterkandidaten) 
ontving en Maciej Gradzki zijn geloofsbelijdenis 
en eed van trouw heeft afgelegd, als laatste stap 
voor zijn diakenwijding.

N
a de lessen die wij op maandagochtend ge-
woon nog volgden, mochten wij ons in de 
middag opmaken voor de lezing die gehouden 
werd door de nuntius van onze Kerkprovincie, 
Mgr. Aldo Cavalli. De nuntius is de ambassa-

deur van Vaticaanstad. Over dit werk heeft hij veel verteld, o.a. 
dat hij scholieren ontvangt die hem vragen hoe het komt dat 
de paus een diplomaat naar Nederland stuurt. Hij wees ons op 

het belang van de geschiedenis. Om dit te begrijpen moet men 
de geschiedenis van de Kerk kennen. Wij hoorden wat hij de 
bezoekende scholieren ook vertelt over de geschiedenis van de 
Kerk. Hij sprak over de gemeenschap die Jezus met zijn leerlin-
gen vormde, de geschiedenis van het pausschap en hoe eigen-
lijk pas recentelijk (ongeveer honderd jaar) de nuntiatuur (dus 
het ambassadeurschap van de nuntius) zoals wij die kennen 
vorm kreeg. Toen het Vaticaan een zelfstandig erkende staat 
werd, werden er ambassadeurs aangesteld. 
Ik houd al van jongs af aan erg van geschiedenis, dus zoals u 
kunt begrijpen heb ik erg genoten van de inhoud van de lezing. 
Ook de vorm van de lezing heb ik erg bijzonder gevonden. Hoe-
wel de nuntius geen Nederlands spreekt en zijn moedertaal 
Italiaans is, koos hij er voor om in het Engels te presenteren. 
Ik vond het blijk geven van nederigheid dat hij niet voor het 
Italiaans koos wat voor hem wellicht makkelijker was geweest. 
Hij koos toch voor Engels in de wetenschap dat de meesten van 
het Grootseminarie dat beter konden volgen (zonder vertaling). 
Hoewel ik het zelf niet heb gezien, heb ik begrepen dat toen de 
nuntius het heiligdom getoond werd en hij enige tijd in gebed 
doorbracht in de Genadekapel, onze rector hem op een gege-
ven moment moest aansporen om te vertrekken, omdat het 
tijd werd om de lezing te geven. Ik vond het een groot teken 
van vroomheid hoe deze man zijn priesterschap en nuntiatuur 
echt beleeft vanuit een diepe eenheid met God.
Een laatste leuke wetenswaardigheid is dat hij van dezelfde 
plaats afkomstig is als de heilige paus Johannes XXIII, oftewel 
Giuseppe Angelo Roncalli: beiden zijn ze geboren in Bergamo, 
Italië.
Zoals in de inleiding vermeld, legde Maciej tijdens de Heilige 
Mis met de drie bisschoppen zijn geloofsbelijdenis en eed van 
trouw af en kreeg Bert zijn Admissio. Dit maakt het natuurlijk 
een mooi feest met vele mensen die speciaal gekomen zijn om 
deze bijzondere avond mee te maken.
Daarna was het tijd voor het feest. Wij van het Grootseminarie 
mochten helpen in het bedienen, dus lukte het niet zo goed om 
met onze tafelgenoten te spreken. Dat waren mensen die vooral  
gekomen waren voor Bert. Dan is het bijzonder om nog eens 
mensen uit zijn parochie of jeugd te spreken. Na de avondmaal-
tijd was er een optreden van de ‘Seminarieband’ (nog zonder 
definitieve naam), die enkele zeer mooie klassiekers ten gehore 
bracht, zowel uit Nederland als uit Zuid-Amerika. De mensen 
werden zo aan het eind getrakteerd met muziek op vrolijke 
wijze. Blij ging men naar huis. ■

DOOR JOSÉ RAMÓN NUÑEZ CASANOVA

Bert Glorie ontvangt zijn admissio van de bisschop.
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In de missie opgevoed 
Diakenwijding van Maciej Grądzki

Afgelopen zaterdag 17 november 
werd Maciej Grądzki door Mgr. 
J. Punt tot transeünt diaken 
gewijd. Net zoals andere semina-

risten heeft Maciej de priesteropleiding in Nieuwe 
Niedorp gevolgd. Toch is de wijze waarop Maciej 
naar Nederland gekomen is, anders. Hieronder 
vindt u zijn verhaal.

D
e wijding vond plaats in het heiligdom OLV ter 
Nood te Heiloo in de aanwezigheid van Mgr. 
Punt en Mgr. Hendriks, veel priesters en ten 
slotte een mooi aantal gasten. Uit Polen kwa-
men familieleden en vrienden om dit belangrij-

ke moment bij te wonen. Daarom pasten de lezingen mooi bij 
de gelegenheid. In de eerste lezing bedankte de apostel Paulus 
de christenen dat zij hun gastvrijheid jegens de medegelovigen 
bewezen. In het evangelie stelde Jezus de gelijkenis voor van 
de weduwe die steeds aan de rechter om gerechtigheid  vraagt 
totdat zij die krijgt. Daarmee werden wij allemaal aangemoe-
digd om het gebed vast te houden.
De roeping van Maciej dient men in het geheel van het verhaal 
van zijn familie te begrijpen. Veel mensen verhuizen tegenwoor-
dig vanwege omstandigheden zoals werk en studie. Dit was 
echter niet het geval bij Maciej. Oorspronkelijk uit Warschau 
(Polen) nemen zijn ouders sinds jaren deel aan de Neokatechu-

menale Weg. Op een zeker moment wisten zij zich geroepen tot 
de evangelisatie. Zo is het hele gezin, dus zijn ouders, Maciej en 
zijn zes zusjes, in 2008 naar Nederland uitgezonden. Sinds dat 
jaar wonen zij in Almere waar zij samen met andere families en 
een priester aan de missio ad gentes deelnemen.
Toen Maciej voet op Nederlandse bodem zette was hij achttien 
jaar oud. Om zijn middelbare school af te maken moest hij eerst 
Nederlands leren; geen makkelijk begin. Het is waarschijnlijk 
door de moeilijkheden en de ijver van zijn familie voor de evan-
gelisatie heen dat Maciej zijn roeping tot het priesterschap op-
gevat heeft. Wanneer de mens zwak is, toont God zich sterk. 

Een jaar na jullie komst in Nederland ben je aan de 
priesteropleiding begonnen. Wat vond je een beslissend 
element van de opleiding?
Ik ben inderdaad in 2009 aan de priesteropleiding begonnen, 
net een paar maanden nadat ik de middelbare school afge-
rond had. Na de filosofische en theologische studies begon 
ik de missiestage; dat is een vast onderdeel van de opleiding. 
Dat was evenwel heel belangrijk voor mijn roeping. Twee jaar 
ben ik in Zuid-Afrika geweest. Ik assisteerde daar een Spaanse 
priester bij verschillende werkzaamheden in vele parochies 
in Kaapstad. De ervaring in Zuid-Afrika was heel bijzonder. Ik 
kreeg de kans een totaal andere wereld te leren kennen. Aan 
de ene kant is Zuid-Afrika een heel mooi land, terwijl aan de 
andere kant men duidelijk kan zien hoe de mensen nog steeds 
heel veel lijden onder de gevolgen van b.v. de apartheid. Ook 
al is Zuid-Afrika een van de rijkste Afrikaanse landen, er be-
staat nog veel armoede, die in Europa bijna niet voor te stel-
len is. Het was voor mij een enorme ervaring die mensen te 
leren kennen en dicht bij hen te kunnen zijn. Na twee jaar in 
Zuid-Afrika ben ik naar Nederland teruggekomen en vervolgde 
ik mijn stage in een redelijk grote parochie in Kerkrade. Daar 
heb ik de praktijk van de parochie en het werk van een pastoor 
van dichtbij kunnen meemaken. Dat was heel leerzaam. Na drie 
jaar missiestage ben ik naar het seminarie teruggekomen om 
het laatste studiejaar af te ronden. Begin oktober heb ik het 
baccalaureaat slotexamen gehaald.

Waar zal je vanaf nu pastoraal werkzaam zijn?
In september ben ik mijn pastorale jaar begonnen in de paro-
chies Middenmeer, Wieringerwerf en Hippolytushoef onder de 
begeleiding van pastoor I. Tilma en deken E. Moltzer. Ik heb al 
best veel mensen in deze parochies leren kennen en voel mij 
zeer welkom. Als God het wil zal ik in juni 2019 de priesterwij-
ding ontvangen. ■

DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

Diaken Maciej samen met zijn familie en Mgr. Hendriks 
na de wijding.
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Tienerkamp Break-Out

Van 20 juli tot 25 juli was ik  
aanwezig op het tienerkamp 
Break-Out in Heiloo. Ook mijn 
medestudent Thomas was er en 

we waren begeleiders in verschillende groepjes; 
hij bij het groepje van de heilige Theresia van 
Lisieux, ik bij het groepje van de heilige Franciscus. 
Na de 20e gebruikt te hebben als voorbereidings-
dag, kwamen rond de zestig (!) tieners de dag erna. 
Het kamp kon beginnen!

D
e week begon met de Heilige Mis waarbij ook veel 
ouders nog aanwezig waren. Het was mooi om 
onze seminarie-/kloosterkapel helemaal gevuld 
te zien! Deze start zette mooi de toon van het 
kamp: een katholieke bijeenkomst waarin we de 

Heer beter leren kennen. Na de Heilige 
Mis was het tijd om kennis te maken met 
de leden van de groepjes: ik vond het 
leuk om een paar ‘Assisi-gangers’ van de 
recente bisdombedevaart in mijn groep-
je te hebben, maar we werden mooi 
aangevuld met tieners die al vaker naar 
Break-Out waren geweest en met tieners 
die er voor het eerst waren. De eerste 
middag werd van de groepjes verwacht 
de heilige wat beter te leren kennen en 
een vlag te maken met elementen uit het 
leven van de heilige. Aangezien ik geen 
creatieve talenten heb, was ik erg blij te 
zien dat mijn tieners die wel hadden en 
ik moet toegeven dat ik erg trots was op 
het eindresultaat! Met de vlag in de hand presenteerden de tie-
ners in de avond ‘hun’ patroon, waarna de strenge doch recht-
vaardige jury punten toekende. De toon was meteen gezet,  
want we wilden natuurlijk gedurende het kamp bij de onder-
delen die punten opleverden als winnaar uit de bus komen. Ik 
kan u alvast verklappen dat dat niet gelukt is en ik ook mijn 
persoonlijke doel niet gehaald heb, namelijk het team van mijn 
medeseminarist Thomas verslaan. 
De dagen begonnen met samen te bidden, te eten, de rozen-
krans te bidden en de Heilige Mis te vieren. Gedurende de dag 
waren er soms spelactiviteiten en soms catecheses. Het kamp 
draaide om de vraag: “Hoe kun je heilig worden?” De cateche-
ses en activiteiten waren hierop gericht en het was mooi om 
te zien dat de tieners na de catecheses zelf actief aan de slag 
gingen met hetgeen net verteld was.

De zondag werd gebruikt om een waterspelmiddag te houden 
en ik kreeg de twijfelachtige eer om ‘reus’ te spelen bij een 
worstelspel, waarbij de bedoeling was de reus neer te leggen. 
Omdat de ondergrond waarop het spel gespeeld werd van zeep 
en water doordrenkt was, werd er veel gevallen. Toen Thomas’ 
groepje tegen mij mocht worstelen, was ik er op gebrand Tho-
mas te verslaan, maar ook hier dolf ik alweer het onderspit. 
Mijn tactieken konden niet op tegen die van zijn team, dus 
moest ik mijn meerdere erkennen in hem. 

Op de maandag werd er gekanood op het Uitgeestermeer en in 
de avond was er een Avond van Barmhartigheid. Bij de uitstel-
ling van het Allerheiligste was er tijd voor gebed en biecht en het 
was mooi om te zien hoe de tieners echt bij de Heer wilden zijn.
Dinsdag ging ik met de jongens op pad. Er was een grote puz-
zel voorbereid, waarbij veel kilometers afgelegd moesten wor-
den. Het was warm die dag en het water was snel op, dus de 
jongens hebben echt gestreden en zijn dapper voortgegaan. 
Hutten bouwen, opdrukken en een boom beklimmen waren 

enkele opdrachten. Daarna was er wat tijd in het bos vrijge-
maakt waarin vader Johannes iets over het priesterschap ver-
telde en de vader van een gezin hoe het leven van de familie 
is. In de avond was er een ‘jongens-tegen-de meisjes’-spel dat 
wij als jongens glansrijk wonnen. Daarna hielden we een mooie 
Maria-processie op het heiligdom. De woensdagochtend werd 
er alweer ingepakt en na de Heilige Mis met de ouders in de be-
devaartkapel werd er samen gegeten. Het was een mooi kamp 
waarin ik God echt aan het werk heb mogen zien! ■

DOOR JOSÉ RAMÓN NUÑEZ CASANOVA

De (bijna) volledige groep tieners en begeleiders 
die op het kamp aanwezig waren.

Rectificatie: Dit artikel zou reeds in onze vorige editie geplaatst 
worden, maar is per abuis vervangen door het interview met do-
cent Grieks de heer Frank dat we al eerder hadden gepubliceerd.
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Met het seminarie naar 
Rotterdam en Lidwina

Afgelopen 6 november hebben 
wij onze “dies” gehouden. Een 
keer per jaar en ter gedachtenis 
van onze patroon, de heilige Wil-

librord, houden wij een dagje uit met alle seminaris-
ten van het bisdom. Hier een verslag van ons bezoek 
aan Rotterdam en Schiedam.

N
ormaal gesproken houden wij onze dies op 7 
november. Dit jaar vanwege een studiedag in 
Utrecht hebben wij die een dag ervoor, dus op 
6 november gevierd, nl. feestdag van alle hei-
lige geloofsverkondigers van Nederland.

Samen met de rectores van beide seminaries gingen wij met de 
bus naar Rotterdam. Wij werden bij het Centraal Station afge-
zet, klaar voor een gezegende en zonnige dag. Die zou begin-
nen met een rondleiding in het centrum van de stad. Toen we 
het Centraal Station in liepen zochten en vonden wij onze gids 
voor de dag al snel. 
Eerst hebben we een algemene uitleg van de geschiedenis van 
de stad gekregen, die we zouden verdiepen langs de route. 
Daarna kwamen wij bij de brandgrens van Rotterdam. Die 
brandgrens is gemarkeerd: met lampen in de grond in de vorm 
van rode vlammetjes. Zo kun je altijd de verdeling van de stad 
zien tussen het oude deel en het moderne deel, het verschil 
tussen de oude gebouwen en de moderne gebouwen. Tjonge 
jonge! Wat een indruk krijg je! Het contrast herinnert je aan de 
tweede wereldoorlog, aan het bombardement in het jaar van 
het  jubileum van Rotterdam (al 600 jaar oud toen). Het mo-
derne stadsdeel laat het grootse werk zien dat de mensen wer-
kelijk als één man verricht hebben. Al die indrukwekkende ge-
bouwen maken van de stad één van de belangrijkste steden op 
het architectonisch vlak.
Daarna zijn we richting het “Museum Rotterdam 1940 – 1945” 
gelopen. We konden er de verschillende momenten van het 
bombardement zien; er waren allerlei spullen van die tijd: fo-
to’s, kleding, wapens, brieven, enz. In een kleine zaal keken we 
naar een filmpje met een samenvatting van de gebeurtenis.
Het was op dat moment, rond 14:00 uur, tijd om te eten. Daar-
voor gingen we naar een mooie plek met alle broodjes, Fanta 
en Cola die wij hadden meegenomen. Tot dat moment was de 
dag al fantastisch, maar de dag was nog niet afgerond. Wij had-
den nog drie bestemmingen: Schiedam, het Jenevermuseum 

en het restaurant De Beren. In Schiedam zijn we naar de kerk 
gelopen waar de relikwieën van de heilige Lidwina worden be-
waard. Met haar relikwieën midden vóór het altaar van de kerk 
opgesteld, vierden we samen met de pastoor van die kerk de 
Heilige Mis.
Lidwina, patrones van de chronisch zieken en de bekendste Ne-
derlandse heilige, heeft heel veel geleden door haar ziekte, 
maar daardoor heeft ze ook een diepe relatie met God gehad; 
een vrouw die door het gebed bij Jezus bleef om te strijden 
tegen de pijn in haar hele lichaam. In Lidwina hebben we een 
goed voorbeeld gekregen waar we op kunnen steunen te mid-
den van onze moeilijkheden.
Na de Heilige Mis hebben we een kopje koffie met de pastoor 
gedronken en zijn richting het Jenevermuseum gegaan. Dat be-
zoek was heel interessant om te leren hoe het proces is van het 
stoken van jenever en ook de grote diversiteit aan smaken die 
je kan maken, ongelofelijk! Alles was perfect.
Om de dag af te sluiten hebben we in het restaurant De Beren 
gegeten. Daar hadden we een lekkere maaltijd met een biertje. 
Daarmee waren we weer in staat om naar huis terug te gaan. 
Rond 21:30 uur waren we thuis, dankbaar voor de dag die God 
ons geschonken had. ■

Julián laat de lezers graag weten dat hij erg zijn best doet 
om Nederlands te leren en dat hij hulp krijgt bij het correct 
schrijven van zijn artikelen.

DOOR JULIÁN DAVID ARANZAZU ARCILA

Heerlijk genieten in het zonnetje in Rotterdam.
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Uw steun aan Het Grootseminarie
Bent u ook bereid de opleiding en vorming van nieuwe priesters 
financieel te ondersteunen? Uw gift is zeer welkom. U kunt uw 
gift overmaken op rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het 
Grootseminarie. Bij voorbaat hartelijk dank. Voor giften vanuit 
het buitenland heeft u de volgende bankcode (BIC) nodig:  
INGBNL2A ■

Misintenties
Het is mogelijk heilige Missen te laten lezen in het seminarie te 
Heiloo. De misstipendia komen ten goede aan de priesteroplei-
ding. Voor iedere intentie wordt niet altijd een aparte H. Mis 
gelezen, tenzij u dat zelf anders aangeeft. We kunnen niet ga-
randeren dat de Mis gelezen wordt op de dag die u aangeeft, al 
doen we daar wel ons best voor. Richtbedrag voor de stipendia 
is € 10. U kunt het bedrag overmaken op rek.nr. NL64 INGB 000 
000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie o.v.v. misintentie. De misin-
tenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de Wit, Hoogeweg 65,  
1851 PJ Heiloo. ■

Bidt u mee om roepingen?
Het Grootseminarie nodigt u uit om de priesteropleiding te on-
dersteunen en deel te nemen aan de gebedskring van de pries-
teropleiding. Wilt u meedoen? Geef u dan op als lid. Het ver-
plicht u tot niets, behalve tot gebed. U ontvangt dan de gebeds-
kaart thuis en met enige regelmaat het Willibrord-magazine, met 
informatie over het seminarie. Ook wordt u uitgenodigd voor de 
jaarlijks terugkerende gebedsdag. U kunt zich opgeven met on-
derstaande antwoordstrook. Bij voorbaat dank voor uw gebed. ■

Zomerretraite voor priesters, diakens 
en pastoraal werkers te Thorn, Limburg
In de zomer van 2019 zullen weer een paar mooie retraites 
worden gehouden voor priesters, diakens en pastoraal werkers 
door pater G. Wilkens sj. De eerste retraite is in Thorn van zon-
dag 14 juli t/m zaterdag 20 juli 2019. Zodoende hoeft u geen 
vervanging te regelen voor de weekendvieringen. Richtprijs is € 
275. Meer info en opgave via de website www.foyer-thorn.nl.  

In Kortemark, België, geeft pater Wilkens een retraite van 21 
t/m 30 juli 2019. Meer info via de webpagina zustersvanliefde.
be/contact. U bent van harte uitgenodigd!  ■

Priestervakantie zomer 2019 naar Valpré
Donderdag 11 t/m vrijdag 19 juli 
Grootseminarie St. Willibrord nodigt alle priesters van harte uit 
om mee te gaan op de priestervakantie naar Valpré in midden  
Frankrijk. Deze reis kunnen we u aanbieden voor de prijs van 
slechts € 615 op basis van halfpension en eigen kamer met 
douche en toilet. 
Opgave is mogelijk per e-mail via pklaver@tiltenberg.org, met 
vermelding van uw adresgegevens en telefoonnummer tot ui-
terlijk 1 juni 2019. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. 
Contactpersoon is de heer P. Klaver, bereikbaar via telnr. 072-
505 1288. Meer info: www.willibrordseminarie.nl  ■

Rectificatie
In onze vorige editie 20.4 staat 
op pagina 11 per abuis een foto 
van Gemma Galgani, een Italiaanse 
heilige, en niet van Adrienne 
von Speyr. Hier ziet u een juiste 
foto van Adrienne von Speyr.  ■

ik wil graag meebidden om (nieuwe) priester-
roepingen en word lid van de gebedskring. 

Dhr/Mevr.:  ...........................................................................................................................................................

Straat & huisnummer:  .................................................................................................................................. 

Postcode:  ..............................................................................................................................................................

Woonplaats:  ........................................................................................................................................................

Telefoon:  ...............................................................................................................................................................

E-mail:  ....................................................................................................................................................................

Deze strook opsturen naar: Grootseminarie St. Willibrord, o.v.v. Gebedskring, 
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo. U kunt zich ook telefonisch opgeven via 
072-505 1288 of e-mailen naar post@willibrordseminarie.nl
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Een seminarie veronderstelt veel medewerkers die 
vaak alleen op de achtergrond actief zijn. De wereld 
ziet ze niet, wij wel. En hoewel “onze Vader die in 
het verborgene ziet”, hen zeker beloont (Mt 6,4), 
willen wij op deze manier een medewerker bedan-
ken die veel doet om de opleiding mogelijk te 
maken. Hier een interview met Arnold Dijkman.

Arnold, kan je iets vertellen over jezelf en je familie?

I
k ben Arnold Dijkman, achtenvijftig jaar. Ik kom uit een 
gezin van elf kinderen, waarvan ik de vijfde ben. Ik woon 
in Velsen-Zuid. Vroeger heb ik gewerkt bij de gemeen-
te Haarlem als onderhoudsman. Afgelopen september 
werkte ik hier tien jaar.

Ik heb een broer die priester is en een zus die religieuze is. Dat 
mijn zus ingetreden is bij de zusters van Moeder Teresa beleven 
wij als familie gewoon in geloof. Als ze ergens heen moet, dan 
moet ze gaan, dat is Gods wil. Voor ons is dat erg vanzelfspre-
kend. Natuurlijk is het prachtig dat zij eens thuis kwam nadat ze 
een retraite in Nederland had. En verder bellen wij regelmatig, 
als ze contact kan opnemen met de familie. Wat betreft mijn 
broer Bernard is hij elke dinsdag hier op het Heiligdom. Eerst 
viert hij de H. Mis en daarna gaat hij biechthoren. En mijn broer 
Frans werkt nog altijd op De Tiltenberg [Wij seminaristen heb-
ben hem lang meegemaakt!].

Merk je een verschil tussen je vroegere werk en 
het werk hier op het heiligdom?
Ja, een groot verschil! In Haarlem werkte ik voor ambtenaren 
wat erg zakelijk was. Het was zeker mooi werk, maar de sfeer 
was heel anders: daar waren de collega’s niet per se katholiek, 
dus heel anders.
Ik heb geen voorkeur voor bepaald werk. Ik kijk niet echt naar 
wat leuk is, maar naar wat nodig is. “Leuk” is in die zin geen goed 
woord: je moet weten wat er gevraagd wordt en doen wat ge-
vraagd wordt. Als een lampje bij de zusters kapot is, dan ga ik 
gewoon en zet er een nieuwe in. Ik kijk niet wat voor weer het is 
om iets te doen, maar ik ga natuurlijk geen bladeren blazen als 
het regent… We hebben trouwens heel veel steun aan de vrijwil-
ligers. Ik doe het niet alleen. Dat werk is vooral op het terrein. De 
vrijwilligers werken hard. Het is prachtig dat mensen zich zo in-
zetten. Zonder die mensen zouden we het hier zeker niet redden.

Wat geeft het geloof aan jou?
Het geloof geeft mij veel vreugde. [Vaak zien wij Arnold aanwe-
zig bij onze ochtendmis.] Het geloof is ook een hulp bij ziekte 
thuis. Het helpt ook bij de aanvaarding, iets wat zonder het ge-
loof niet zou kunnen.

Heb je grote veranderingen meegemaakt in de tijd 
die je hier werkt?
Ja, zeker, twee veranderingen. Ten eerste was dat toen de Blau-
we Zusters verhuisden naar een eigen huis op het terrein en 
ten tweede toen het seminarie hier kwam. Omdat zij vroeger 
in het klooster woonden, hadden we veel meer contact met de 
zusters. Ze deden ook meer qua onderhoud en gasten ontvan-
gen. We dronken koffie en aten samen, maar toen ze naar het 
huis op het terrein verhuisden, ging dat niet meer door.

Het seminarie is inderdaad hiernaartoe verplaatst 
en zo ben je veel meer betrokken geraakt bij ons. 
Wat vind je hiervan?
Dat is juist heel mooi voor mij. Mijn broer Frans heeft heel 
lang gewerkt als onderhoudsman aan De Tiltenberg en nu is 
het prachtig dat ik het hier in Heiloo mag doen. Vroeger was 
het wat rustiger in Heiloo. Nu is er meer leven, meer mensen. 
Toenmalig rector Bruggink zei ook dat het goed was dat het 
seminarie hierheen gekomen is.
Alles wat ik doe is voor het seminarie en het werk. Ik doe het 
heel graag voor jullie. Ik mag meedoen, ik mag meehelpen dat 
jullie, als God het wil, priester worden. Ik heb daar veel aan. Als 
jullie straks gewijd zijn, dan voelt het toch dat ik heb meege-
holpen. Dat is ook het verschil met het werk dat ik voor de ge-
meente deed: de reden waarvoor ik werk is geheel anders.  ■

DOOR DE SEMINARISTEN

Meewerken aan de 
priestervorming 
Interview met medewerker Arnold Dijkman

Arnold en José Ramón in het park van het heiligdom.
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Schenken met belastingvoordeel

Het Grootseminarie & de ANBI-status:

H
et Grootseminarie van het RK bisdom van 
Haarlem-Amsterdam beschikt over de ANBI-
status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Dit betekent dat Het Groot seminarie een 
door de belastingdienst erkend goed doel 

is. Mocht u de ANBI status van Het Grootseminarie bij de 
belastingdienst willen natrekken, dan vindt u deze met be-
hulp van het ANBI zoekprogramma op de website van de 
belastingdienst met de volgende zoekterm: ‘Grootseminarie 
Haarlem-Amsterdam’. Het fiscaal of RSIN nummer dat hier-
bij hoort is 824 10 8000

Reguliere schenkingen:
Alle giften aan Het Grootseminarie zijn door de ANBI sta-
tus aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt maximaal 
10% van uw drempelinkomen aftrekken met een drempel 
van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt 
onder de zogeheten persoons gebonden aftrek. Het fiscale 
voordeel hangt af van het belastingpercentage dat over de 
top van uw inkomen moet worden afgedragen. Afhankelijk 
van uw inkomen kan de besparing oplopen tot 51,95%.
Bij een drempelinkomen van bijvoorbeeld € 30.000 is het 
drempelbedrag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is 
dan € 3.000.

Periodieke schenkingen: maximaal profiteren 
van aftrekbaarheid
Bij periodieke schenkingen gelden niet de restricties zoals 
hierboven vermeld onder het kopje reguliere schenkingen. 
Periodieke schenkingen zijn dus volledig aftrekbaar van uw 
belastbaar inkomen. Periodieke schenkingen moeten aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

• een vast bedrag per jaar
• een termijn van ten minste vijf jaar
• administratieve vastlegging

Nota Bene
In het verleden moesten periodieke schenkingen, ook wel 
lijfrente schenkingen genoemd, bij de notaris worden vast-
gelegd. Vanaf 1 januari 2014 is de regel geving hieromtrent 
gewijzigd. Notariële vastlegging is niet meer noodzakelijk. 
Vanwege de kosten die bij notaris moesten worden gemaakt, 
stelden we als voorwaarde een minimum bedrag van € 150 
per jaar. Nu deze voorwaarde is komen te vervallen, zouden 
wij vanwege de administratieve lasten een minimum  schen-
king van € 100,- per jaar op prijs stellen.

Rekenvoorbeeld
Hieronder ziet u een voorbeeld voor iemand die 40,85 % 
belasting betaalt over zijn inkomen.

U schenkt 
aan Het Groot-
seminarie:

U krijgt terug 
van de fiscus:

U betaalt 
uiteindelijk:

€ 100 per jaar € 40,85 per jaar € 59,15 per jaar

Dit is een algemeen voorbeeld. Uw eigen situatie kan echter 
anders zijn. Neem hierover contact op met uw belastingad-
viseur.

Mocht u periodiek willen schenken aan Het Groot seminarie, 
dan kunt u gebruik maken van het formulier ‘overeenkomst 
periodieke schenking aan Het Groot seminarie’ op de ach-
terzijde van de bijgevoegde brief bij dit Willibrord magazine. 
Vul het formulier volledig in en stuur dit in een gesloten en-
velop aan ons retour. Wij ondertekenen dan het formulier, 
maken een kopie voor onze eigen administratie en sturen 
het onder tekende origineel naar u terug. Als u uw periodie-
ke schenking nog in 2018 wilt laten ingaan, dan dient u het 
eerste jaarbedrag voor het einde van het jaar over te maken. 
U zult wel pas begin 2019 het ondertekende formulier van 
ons retour ontvangen. Dat is verder geen probleem.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of 
opmerkingen heeft, neemt u dan gerust even contact met 
ons op. De heer P. Klaver, verantwoordelijke voor de fonds-
werving voor Het Grootseminarie, staat u graag te woord. 
Hij is bereikbaar via telnr. 072-505 1073 of per e-mail via 
pklaver@willibrordseminarie.nl  ■
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Hoe vaak klinkt het weer in vele 
talen over de wereld. Toch blijft 
er een vraag. Was de nacht heilig 
omdat die stil was? Nee. Want er 

zijn meer stille nachten geweest, maar niet zoveel 
heilige nachten. Dus deze nacht was stil, omdat die 
heilig was. In de duisternis van deze nacht werd God 
de Zoon als mens geboren. Het mensgeworden 
Woord werd zichtbaar. Een heilige gebeurtenis, die 
ook de maagdelijkheid van zijn Moeder niet schond. 
Nobis datus, nobis natus ex intacta virgine, zingen 
we in het Pange Lingua: Ons gegeven, ons geboren 
uit een ongeschonden maagd.

O
gen kunnen Hem nu zien, 
oren Hem horen. De enge-
len verheugen zich. God de 
Vader ziet vol liefde naar 
Zijn Zoon. De Heilige Geest 

strooit Zijn vreugde over de aarde. Het 
is een heilige Nacht en daarom een stille 
nacht. Evenals die andere nacht waarin 
Stille Zaterdag overgaat in Pasen. In stilte 
zal de Heer verrijzen uit de duisternis van 
de dood en de grafdoek ongeschonden 
achterlaten.
Stille nacht. We zijn de stilte ontwend, 
we zijn er een beetje allergisch voor ge-
worden. De hele dag door zoeken we 
impulsen. En komen die niet van buiten 
dan razen de gedachten, zorgen en ver-
langens door ons heen. Onrust heerst 
in onze maatschappij. Toch zijn we niet 
geschapen voor deze drukte en immer 
bewegende beelden. Daarom zoeken we 
nog wel naar de stilte.
Kloosters zijn al maanden van te voren besproken. Plaatsen van 
stilte. In de ritus van de heilige Mis herontdekken we die kost-
bare momenten van stilte, na de preek, na de Communie … 
Eucharistische aanbidding is bij uitstek een klimaat van stilte, 
omdat Jezus daar in het stille en stilmakende Allerheiligste aan-
wezig is. Dat is weldadig.
Deze stilte, in klooster, liturgie en kapel, is immers geen lege 
stilte. Het is geen stilte die eenzaamheid voedt of ons terug-
werpt op onszelf. Het is niet alleen ontbreken van drukte, la-
waai of onrust, maar meer. Deze stilte maakt ons bewust van 
de aanwezigheid van Jezus. Hij hoeft niets te zeggen, geen te-

ken te geven, de stilte zelf spreekt al van Hem. 
Maar hoe zit het dan buiten deze gewijde ruimten en hoe zit 
het dan in de heilige Nacht? Dan klinken er liederen en woor-
den, rinkelt de collectebus en wensen we elkaar Zalig Kerstmis 
toe. De stilte hoeft niet meteen in die heilige Nacht te komen. 
Vaak zelfs niet. Die komt de dagen erna. Het Kind is geboren, 
God de Zoon nu ook mensenzoon. Het ligt in de kribbe, klein en 
stil. Durven we het aan ook zelf even stil te worden, te kijken 
en te bidden? Verwonderd over het gegeven dat God de Zoon 
de hemel achter zich heeft gelaten om bij ons te komen en bij 
ons te blijven. 
De heilige Johannes van het Kruis was een monnik, ongeschoeid 
karmeliet en leefde in de 16e eeuw. Misschien was het toen wel 
stiller op aarde zonder vliegtuigen,  reclames en smartphones.  
Maar de mens verandert niet en was toen innerlijk even on-
rustig en verstrooid als nu. Johannes van het Kruis ontdekte 

het stil gebed en leerde het aan anderen. Hij haalt ons even 
weg uit het doen en denken en brengt ons binnen in het zien 
en verwonderen. “Zwijgende liefde is de taal die God het best 
verstaat”, schreef hij. Misschien kunnen we dit jaar naast het 
Gloria in Exelsis Deo dat een Engel op een banier boven de stal 
vasthoudt, deze woorden van Johannes van het Kruis plakken: 

“God de Vader sprak slechts één Woord.  
Dat Woord was zijn Zoon.  
Hij spreekt het voortdurend in eeuwig stilzwijgen,  
en in stilte moet het door de ziel vernomen worden.”  ■

DOOR PASTOOR JEROEN SMITH

Stille nacht, heilige Nacht...

De aanbidding van de herders, Gerard van Honthorst (1622)
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Mevrouw Goossen-Diaz (80) 
woont in Haarlem. Ze is een 
trouwe bezoekster van de jaar-
lijkse gebedsdag van het semina-

rie. In principe komt ze elk jaar, tenzij ze een bezoek 
brengt aan haar geliefde thuisland, de Filipijnen. 
Regelmatig bezoekt ze het land voor enkele maan-
den om dan weer terug te keren naar Nederland. 

D
umaguete is de geboorte-
stad van mevrouw Goos-
sen, een bekende plek in 
de Filipijnen met tegen-
woordig maar liefst vier 

universiteiten. De stad trekt veel buiten-
landse toeristen vanwege de prachtige 
‘beach resorts’ en de mogelijkheid om 
te duiken. “Daar ben ik opgegroeid met 
mijn vier broers en zussen. Mijn ouders 
waren heel katholiek en gingen vaak naar 
de kerk. Dat werd van ons kinderen even-
eens verwacht. Soms waren ze daar best 
wel streng in. Regelmatig baden we ook 
een noveen tot een bekende heilige.”

Op avontuur naar Europa
Maar hoe is mevrouw Goossen in Neder-
land terechtgekomen? “Op een gegeven  
moment werd mijn zus erg ziek. Ze moest 
naar het ziekenhuis. Ik ben haar toen 
gaan verzorgen. Toen heb ik ontdekt dat ik graag verpleegster 
zou willen worden. Maar in de Filipijnen kon ik er toen geen 
goed inkomen mee verdienen. Zodoende ben ik naar Engeland 
gegaan om aldaar de verpleegsteropleiding te volgen. Veel 
vriendinnen van mij zijn om dezelfde reden naar Nederland 
gegaan. Met hen hield ik contact. Via hen vernam ik dat ik na 
mijn opleiding kon gaan werken bij de Mariastichting. Dit was 
een ziekenhuis in Haarlem gerund door katholieke religieuze 
zusters. Dit ziekenhuis bestaat echter niet meer. In 2014 is het 
gesloten. Het werken daar beviel me uitstekend. Ik kwam op de 
longafdeling terecht. Het contact met de mensen vond ik erg 
fijn en gezellig. Je kunt patiënten helpen en zien dat ze weer 

beter worden. In Nederland heb ik ook mijn man leren kennen. 
We hadden een mooi leven samen. Helaas is hij best jong al 
gestorven aan een longaandoening.”

Steun in het geloof
“Na mijn pensioen ben ik in Haarlem blijven wonen. Wekelijks 
ga ik naar de Jozefkerk in de stad. Ik vind het erg fijn om naar 
de kerk te gaan. In de Filipijnen ben ik lid van de ‘Daughters 
of Mary Immaculate’. Dit is een internationale organisatie van 
katholieke vrouwen. We proberen elkaar tot steun te zijn in ons 
geloof en op allerlei manieren dienstbaar te zijn aan mensen 

die hulp nodig hebben. Onze moeder Maria is daarbij ons voor-
beeld en onze gids. Een neef van mij in de Filipijnen is priester. 
Dat vind ik bijzonder. Mensen hebben echt priesters nodig. Dat 
is mijn ervaring. Ik heb altijd terecht gekund bij een priester als 
ik ergens mee zat. Aan die contacten heb ik dikwijls steun ge-
had in mijn leven. Met een priester kun je over je geloof praten, 
over Jezus Christus. Het sacrament van de biecht vind ik ook 
mooi. Daarom bid ik elke dag het gebed om roepingen en maak 
ik regelmatig een gift over aan het seminarie. Ik hoop echt dat 
er goede nieuwe priesters komen.” ■

DOOR PIETER KLAVER

‘‘Mensen hebben echt 
priesters nodig

Wilt u ook lid worden van de gebedskring? Het lidmaatschap is geheel gratis! 
Op pagina 8 vindt u meer informatie en een invulstrook om u op te geven.

Mevrouw Goossen-Diaz

‘‘


