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B
este leden van de gebeds-
kring, donateurs en andere 
lezers van het Willibrord 
magazine,
“De Heer geeft, de Heer 

neemt, gezegend de naam van de Heer,” een welbekende zin-
snede uit het boek Job (1,21). Ik moest hier deze week aan 
denken toen afgelopen week seminarist Julián, komend uit Co-
lombia, maar reeds sinds drie jaar in Nederland, de beslissing 
genomen had om naar huis te gaan. Julián was sinds afgelopen 
zomer bij ons in de gemeenschap in Heiloo komen wonen, ter-
wijl hij eigenlijk lid is van het Neocatechumenaat, om zo onze 
gemeenschap in Heiloo te versterken. En we waren heel blij 
met hem, hij was/ is een opgewekte jongen en hij bood zo een 
mooie bijdrage aan het gemeenschapsleven.
Maar het is natuurlijk niet voor iedere jongeman weggelegd 
om priester te worden, het moet wel de wil van de Heer zijn. 
En wanneer dat niet meer duidelijk is, om wat voor reden dan 
ook, dan is het goed om het pad te verleggen, hoe pijnlijk ook 
voor zo’n klein gemeenschapje als het onze.
In die zin past het ook bij deze tijd - op dit moment dat ik dit 
schrijf - van voorbereiding op Pasen: hoezeer heeft de Heer 
voor ons niet geleden om ons de Verlossing, de Verzoening 
met God te kunnen schenken en Zijn blijvende aanwezigheid 
onder ons middels de Sacramenten. Het pad dat Hij hier voor 
ging was dat van volledige trouw aan de wil van God, “Heer, 
niet mijn wil, maar uw wil geschiede” (Vgl. Mt 26,39). Zo zijn 
ook wij geroepen om de wil van God te zoeken in alle situaties, 

en dan mogen we erop vertrouwen dat ook voor ons het Licht 
aanbreekt van de Verrijzenis, het Nieuwe Leven. Of, meer in 
het plaatje van Job, dat God ook ons weer rijkelijk zal zegenen.
Hier blijven we op vertrouwen, ook vooral door u, alle trouwe 
leden van de gebedskring, en de donateurs, die het tevens fi-
nancieel mogelijk maken. Naar het zich nu laat aanzien hebben 
we in ieder geval weer een dubbele wijding in juni en er heeft 
zich reeds een nieuwe jongen voor het seminarie aangemeld. 
Dank u Heer en dank u, voor uw gebed en steun.

Zalig Pasen! ■

www.willibrordseminarie.nlInhoud Jaargang 21, nummer 2

Woord van de rector
DOOR RECTOR J. DE WIT

‘Het geduld van Job’ van Gerard Seghers (1591-1651).
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Gods steun ervaren

Vorig jaar vroeg de rector in Assisi 
aan mij of ik al over het aanvra-
gen van mijn admissio had ge-
dacht. Vanaf het derde jaar mag 

je die aanvragen waardoor de mogelijkheid er voor 
mij was. Daardoor heb ik teruggekeken op mijn se-
minarietijd om te kijken of ik de bisschop een brief 
zou sturen om mijn admissio aan te vragen.

D
e steun van God is be-
langrijk in de opleiding 
en het onderscheiden of 
je (nog) op de goede weg 
zit. Daarom ben ik gaan 

kijken naar de momenten waarbij ik Gods 
steun heb mogen ervaren. Omdat ik Ma-
ria elke dag lastig val, heb ik ook naar de 
steun gekeken die zij voor mij heeft ver-
kregen. Belangrijke momenten zijn de 
studie. Bij presentaties en tentamens 
heb ik meerdere malen mogen ervaren 
dat God mij helpt om de juiste woorden 
te vinden en dingen goed uit te kunnen 
leggen. Ik heb die steun helemaal mogen 
ervaren bij vakken die ik erg moeilijk 
vond en toch tot mijn verbazing heb ge-
haald. Bij de stages, een ander belangrijk 
onderdeel van de studie, heb ik ook op 
God kunnen vertrouwen om mij te inspireren om de juiste 
woorden te spreken, helemaal met de communie-catechese. 

De gezondheid kunnen we ook niet achterwege laten. Toen ik 
aan het einde van mijn eerste jaar geopereerd moest worden, 
heb ik alles in Gods handen gelegd. Hij heeft geholpen dat de 
operatie goed is gegaan en de revalidatie genoeg gevorderd was 
om bij het begin van mijn tweede jaar erbij te zijn. In de rest van 
dat jaar heeft Hij mij verder bijgestaan om alles te kunnen vol-
gen ondanks dat ik nog niet helemaal de oude was. Wat voor 
mij ook erg mooi was, was de hulp tijdens de Goede Week in 
2018. Aan het begin daarvan werd ik snipverkouden. Ik was erg 
benieuwd hoe dat bij de vieringen moest gaan. Voor de vierin-
gen zat ik te hoesten en te snotteren. Tijdens de vieringen nam 
dat af zodat ik de lezing kon doen en kon dienen. Na de viering 
kwam het weer terug. Ik was erg blij dat het bij de viering weg 
was zodat het gehoest en gesnotter geen afbreuk kon doen aan 
de vieringen van de belangrijkste dagen van ons geloof. 

Groot is ook de steun die ik heb mogen ervaren tijdens het ge-
bed. Het wel-of-niet aanvragen van de admissio heb ik veel in 
gebed aan God (en vele heiligen) voorgelegd. Tijdens een Mis 
kreeg ik een bevestiging om de aanvraag te doen. Zo geschiedde 
het dat ik het heb voorgelegd aan de rector en de spirituaals en 
na die gesprekken een brief aan Mgr. Punt heb geschreven. Daar-
na was het wachten op het oordeel van de staf en met blijdschap 
mocht ik vernemen dat ik op 4 maart mijn admissio zou krijgen. 

We hadden 4 maart eerst een lezing over de jongerensynode 
door Mgr. De Jong. Daarna was het snel omkleden geblazen om 

op tijd klaar te staan voor de Mis. Bij de Mis waren veel pries-
ters, familie en vrienden aanwezig. Ignacio en Dino kregen de 
aanstelling tot lector en daarna ontving ik mijn admissio van 
Mgr. Punt. Voor mij is het erg belangrijk geweest deze stap te 
mogen zetten bij Mgr. Punt die mijn vormselvader is en, zoals 
degenen die de gebedsdag bezochten vorig jaar zich kunnen 
herinneren, een belangrijke persoon is in mijn roepingsverhaal. 
Na de Eucharistieviering was er een druk bezocht buffet dat 
een muzikale aanvulling kreeg door medeseminaristen. 

Ik kan terugkijken op een mooie avond. De Mis was mooi met 
een goede preek van Mgr. Punt. Er was een groot feest en dat 
alles heb ik mogen meemaken in het bijzijn van vele dierbare 
gasten. Ik dank God voor deze mooie avond en de steun die Hij, 
met Maria en vele andere heiligen, mij geeft. Tevens dank ik de 
gebedskring voor het ondersteunende gebed. Hopelijk wilt u 
voor mij en de anderen blijven bidden.  ■

DOOR THOMAS BÖTTICHER

Thomas ontvangt zijn aanstelling uit handen van 
Mgr. dr. J.M. Punt.
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Nauwe medewerkers  
in het herderschap

Op 22 december 2018 werd hulpbisschop Mgr. dr. 
J.W.M. Hendriks in Rome tot bisschop-coadjutor 
benoemd. Dit heeft voor ons als seminarie veel 
betekenis: seminaristen worden namelijk door de 
bisschop tot priesters gewijd en zij oefenen hun 
priesterschap als zijn nauwe medewerkers uit. Naar 
aanleiding van dit mooie nieuws voor ons bisdom 
hebben wij Mgr. Hendriks zelf het woord willen geven.

Hoe kijkt u naar uw toekomstige taak 
als diocesane bisschop?

I
k zie die taak vooral als iets waar 
ik de hulp van de Heilige Geest bij 
nodig zal hebben. Ik hoop dat de 
mensen voor me willen bidden dat 
ik de wijsheid en het onderschei-

dingsvermogen zal krijgen om goede be-
slissingen te nemen. Bisschop-zijn is een 
dienst aan de Kerk, aan de geloofsge-
meenschap in ons bisdom. Ik wil dan ook 
zoveel mogelijk in contact zijn met de ge-
lovigen en de parochies, maar ook is heel 
belangrijk dat we naar wegen zoeken om 
het Evangelie bij mensen te brengen die 
niet met het geloof en de Kerk verbonden zijn. Daarvoor is be-
langrijk dat we in de ‘openbare ruimte’ aanwezig zijn. Dat wil ik 
dus graag doen. Maar dat is natuurlijk een taak voor ons allen. 
Verder ben ik blij dat ik het bisdom goed ken. Er zijn bijvoor-
beeld nauwelijks priesters die ik nog niet heb ontmoet.
 
U hebt in het verleden mensen tot priester mogen wijden 
(o.a. rector J. de Wit). Wat vindt u ervan dat in de toe-
komst deze taak volledig op u zal rusten?
Dat vind ik heel mooi. Het is een bijzondere genade om nieuwe 
diakens en priesters te mogen wijden. Ik hoop dat ik dat nog 
vaak zal kunnen doen en reken daarbij op het gebed van de 
leden van de Gebedskring.

U bent de eerste rector van het Willibrordseminarie 
geweest. Wat vindt u van de priesteropleiding in ons 
bisdom? Wat vindt u van de huidige locatie?
Ik kijk heel goed terug op mijn jaren als rector van het semi-
narie. Mgr. Bomers kwam me vragen, ergens in het voorjaar 
van 1996. Natuurlijk heb ik hem verwezen naar mijn bisschop, 

want ik was priester van het dochter-bisdom Rotterdam. Het 
duurde even voor hij het goed vond, want hij wilde natuurlijk 
geen priesters kwijtraken. Maar Mgr. Bomers kreeg zijn zin. In 
1997 ben ik begonnen, eerst in Vogelenzang in gebouwen bij de 
zusters Karmelietessen, daarna in De Tiltenberg. De seminaris-
ten van het Redemptoris Mater-seminarie dat toen al bestond, 
deden mee. Door het seminarie is er meer eenheid gekomen 
onder de priesters, die bijna allemaal dezelfde opleiding hebben 
gevolgd. Die onderlinge broederschap onder de priesters van 
een bisdom vind ik heel belangrijk. Persoonlijk vind ik Heiloo 
een mooie plaats: daar is het diocesaan heiligdom van Maria, 

Onze Lieve Vrouw ter Nood. Het is een 
centrum voor ons bisdom waar je altijd 
terecht kunt (er is bijvoorbeeld iedere 
dag biechtgelegenheid). Dat is een mooie 
locatie voor de priesteropleiding.
 
Hoe ervaart u het lesgeven in het 
seminarie?
Ik kom graag om les te geven, al merk ik 
soms dat het moeilijker wordt om alles 
in te passen. Het is goed om op die ma-
nier regelmatig contact te hebben met 
de seminaristen en bij te dragen aan hun 
vorming. Dat past zeker goed bij de bis-
schoppelijke taken. Het is belangrijk dat 
de bisschop de seminaristen leert ken-

nen omdat zij als priesters zijn naaste medewerkers zullen zijn.
 
Welke is, volgens u, de priester die de Kerk in deze tijd 
nodig heeft?
Iedere tijd heeft op de eerste plaats priesters nodig die zich 
hun priesterschap ten volle bewust zijn, die offers brengen en 
het celibaat in een goede geest beleven, die mensen van gebed 
zijn, dienstbaar en met apostolische ijver, trouw aan het geloof, 
verbonden met de paus en heel de Kerk. Geen mens kan dit 
uit zichzelf. Een priester moet zich dus realiseren dat hij totaal 
afhankelijk is van Gods genade. En er zijn twee bijzondere zui-
len waarop het leven van een priester is gebouwd: de heilige 
Eucharistie en Maria. De dagelijkse viering van de Eucharistie 
en de verering van Maria, Moeder van de priesters en Moeder 
van alle mensen, vormen de grond waarop de priester staat.
In onze tijd is verder bijzonder belangrijk dat een priester leert 
contacten te leggen met allerlei mensen, benaderbaar is en er 
zelf op uittrekt. Want de verkondiging van het evangelie heeft 
hoogste prioriteit! En hij moet ook niet vergeten dat het om 
een blijde boodschap gaat, dus: wees blij!  ■

DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

Bisschop coadjutor Mgr. dr. J.W.M. 
Hendriks.
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Franse bisschop spreekt  
over parochievernieuwing

Zaterdag 16 februari was er een 
ontmoetingsdag in Heiloo met het 
oog op Nieuwe Evangelisatie en 
parochiële vernieuwing. Het was 

een bijzondere dag, omdat Mgr. Rey, de bisschop 
van Fréjus-Toulon, aanwezig was. Hij staat bekend 
om zijn vele initiatieven die vrucht dragen in zijn 
bisdom.

M
gr. Rey begon zijn lezing met drie belang-
rijke aspecten van parochievernieuwing. 
Als eerste sprak hij over het aspect van de 
heiligheid, het bij God willen zijn. Dit vraagt 
persoonlijke bekering  waarbij de sacra-

menten een belangrijke rol spelen. Deze bekering kan echter 
nooit voor mijzelf blijven. Ze hoort te leiden tot evangelisatie. 
Deze evangelisatie leidt weer tot persoonlijke bekering waar-
door men in een zichzelf versterkende cirkel terechtkomt met 
als eindpunt en doel bij God willen zijn.
Als tweede aspect sprak Mgr. Rey over de communio. Dit is een 
vaker gebruikt begrip. In dit verband wilde Mgr. Rey de toe-
hoorders meegeven dat een parochiegemeenschap niet alleen 
een groep is die zondag bijeenkomt voor de heilige Mis, maar 
een levende gemeenschap. Deze levende gemeenschap houdt 
ook een openheid in voor nieuwe leden; dit betekent dat ze 
een plaats verdienen in de gemeenschap en ook mogen groei-
en in de gemeenschap. 
Als derde sprak Mgr. Rey over het belang van schoon en waar-
dig de liturgie vieren. Ware schoonheid leidt immers tot God; 
als de liturgie schoonheid uitstraalt, brengt ze de mens bij God.

Daarna was de Heilige Mis in onze eigen Kloosterkapel. Het was 
mooi om drie bisschoppen op het priesterkoor te zien. Het was 
een ietwat onwennige liturgie, aangezien de eucharistieviering 
in het Engels was. Gelukkig had Thomas, met zijn vooropleiding 
Engels, alles goed voorbereid en zo kon de viering in goede ba-
nen geleid worden. Mgr. Rey preekte mooi over de lezing van 
die dag, de broodvermenigvuldiging bij Marcus. Hij sprak in het 
bijzonder de priesters aan op de centraliteit van de Eucharistie 
in hun leven. Het was een zeer mooie Eucharistieviering!
Na een heerlijke en uitgebreide lunch, bereid door onze uitste-
kende kokkin Monica, begon het middagprogramma met een 
goede en serieuze presentatie over de Gedragscode Pastoraat. 

In het licht van de recente misbruiken werden op deze middag 
de recente aanvullingen in deze gedragscode toegelicht. Hierna 
was er een moment in groepjes waarbij het voor ons jonge se-
minaristen goed was om te horen hoe pastores omgaan met 
situaties in het pastorale leven.

De een-na-laatste presentatie was van de Missionary School. 
Dit is een initiatief van het bisdom dat jongeren bij het paro-
chieleven wil betrekken. Persoonlijk vind ik dit een heel goed 
initiatief: het eerste jaar worden de jongeren ‘gevormd’ (in 
de zin, dat ze in weekenden geloofsverdieping en praktische 
vaardigheden leren) en het tweede jaar is de bedoeling dat de 
jongeren één dag in de parochie meehelpen met initiatieven. 
De presentatie werd niet zozeer gegeven om jongeren te wer-
ven, daar er vooral veel pastores aanwezig waren, maar om ze 
te vertellen over dit initiatief en ze te vragen de jongeren te 
ontvangen. Ik ben benieuwd hoe dit project zal lopen en vraag 
graag uw gebed voor dit initiatief.

Als laatste kwam onze eigen geestelijk leidsman, pastoor Smith 
(zijn artikel staat op de een-na-laatste pagina van dit blad); hij 
kwam twee boeken introduceren die recent vertaald zijn in het 
Nederlands: Als God renoveert, een wat fundamenteler boek 
over parochievernieuwing en Rebuilt, een praktischer boek. Hij 
toonde mooi hoe beide elementen nodig zijn! Al met al een zeer 
bijzondere dag en wij bidden dat deze bijeenkomst veel vrucht 
mag dragen voor de Kerk van Nederland en ons bisdom.  ■

DOOR JOSÉ RAMÓN NUÑEZ CASANOVA

Mgr. Rey heeft veel contact met nieuwe bewegingen 
in zijn diocees.
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Franse bisschop spreekt  
over parochievernieuwing

Over de Geestelijke 
begeleiding

God is aanwezig in het leven 
van zijn gelovigen. Hij laat zijn 
roepstem steeds weerklinken 
in de Kerk; Hij roept u en mij tot 

een diepere relatie met Hem. Toch is niet altijd 
even makkelijk om deze uitnodiging te erkennen! 
Vandaar het belang van de geestelijke begeleiding.
 

Z
oals het uit onze levensverhalen af te leiden is – zo 
hopen wij – is de roeping om priester te worden 
geen eigen verzinsel, maar een echt verlangen van 
God voor een jongen. Meerdere malen hebben 
seminaristen zich in deze pagina’s voorgesteld en 

er hun roepingsverhalen verteld. Het is noodzakelijk dat deze 
roepstem werkelijk aanwezig is om een man tot priester te kun-
nen wijden. Daarmee bedoel ik niet dat men de stem van God 
met de fysieke oren moet horen; nee, de stem van God “hoort” 
men zowel in de feiten van het eigen leven als in de diepte van 
de ziel. Nogmaals moet die roeping wel bestaan om iemand tot 
priester te wijden. Niemand kan dit uit de duim zuigen.
 
De seminarietijd is in die zin nog een tijd van onderscheiding. 
Het gaat om de vraag of God een jongen feitelijk de richting van 
het priesterschap wijst; misschien heeft Hij voor hem een an-
der pad voorbereid. Heel het leven in het seminarie is daarom 
een hulp: het dagelijkse ritme van gebed, de studies, het ge-
zamenlijk leven, de praktische bezigheden… Dit alles biedt de 
Kerk aan zodat de seminarist een dialoog met God kan voeren 
rond deze vraag: “roept U mij?”
 
In dat traject van onderscheiding is de hulp van andere men-
sen beslist nodig! Soms kunnen wij maar heel vaag in onszelf 
kijken. Wellicht kunnen we in een geestelijk gesprek onze eigen 
situatie beter verwoorden en scherper zien, zoals in een spie-
gel. Daarom is het belangrijk dat wij seminaristen ons door een 
geestelijk leidsman kunnen laten leiden. Bij het moment van 
de wijding zal de bisschop aan de rector van het seminarie vra-
gen: “Weet u of hij waardig is?” Deze waardigheid hangt niet 
zozeer af van de volmaaktheid van de wijdeling als mens – wij 
zijn immers allen zwak en hebben altijd weer bekering nodig –, 
maar van de overtuiging dat er bij hem een bijzondere roeping 
bestaat en dat hij er moedig een antwoord op heeft gegeven.
 

Toch geldt de nood aan geestelijke onderscheiding niet alleen 
voor seminaristen. God roept ons allen tot meer verbonden-
heid met Hem en tot liefde voor onze medemens; Hij roept ons 
tot een mooier en gelukkiger leven, ja tot heiligheid! En om 
dit traject af te leggen schenkt Hij ons hulpmiddelen. Wij allen 
hebben immers andere mensen nodig die ons in onze weg naar 
God kunnen helpen. Ik denk allereerst aan de eigen pastoor. 
Het sacrament van boete en verzoening, de biecht, is onder an-
dere een uitstekend middel om ons hart voor God open te leg-
gen. Een gewoon geestelijk gesprek is eveneens een heel goed 
middel. De hulp van een andere persoon op wie u bijzonder 
vertrouwt en die wat inzicht heeft in geestelijke zaken is ook 
zeer aan te raden: de Heilige Geest geeft immers allerlei gaven 
aan de gelovigen, waaronder de gave van raad.
 
Op het seminarie is deze geestelijke begeleiding voorzien. Bijna 
wekelijks is pastoor F. Bunschoten in huis beschikbaar voor een 
gesprek. Bij stille dagen, één zaterdag in de maand, wordt ook 
aangeraden om de spirituaal van het seminarie te benaderen, 
pastoor J. Smith. Daarnaast mogen de seminaristen zelf een an-
dere biechtvader kiezen om hem regelmatig te benaderen voor 
het sacrament van de verzoening.
 
Zoals u ziet, de Kerk biedt ons een hele diversiteit aan hulpmid-
delen! Men hoeft er alleen maar gebruik van te maken. Dat 
wens ik u en mezelf van harte toe, dat wij steeds trouwer op de 
uitnodiging van God een antwoord kunnen geven; ieder naar 
de missie die God ons toevertrouwt.  ■

DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

In de geestelijke begeleiding staan Christus en zijn Woord 
centraal.
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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. ■

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. ■

Gebedsdag zaterdag 4 mei
Op zaterdag 4 mei wordt in Heiloo de jaarlijkse gebedsdag van 
het seminarie gehouden. Alle geïnteresseerden zijn hiervoor van 
harte uitgenodigd. Het belooft een mooie dag te worden. Vanaf 
10.15 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee in het 
Oesdom met aansluitend een rondleiding over het bede vaart- 
 ter rein. Om 12.00 uur is de Heilige Mis in de Bedevaartkapel 
met Mgr. dr. J.W.M. Hendriks als hoofdcelebrant. ‘s Middags zal 
een jonge priester, pastor Eli Stok, vertellen over zijn dienstwerk 
als priester. Meer info: www.willibrordseminarie.nl ■

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@
willibrordseminarie.nl, met vermelding van uw adresgege-
vens en telefoonnummer tot uiterlijk 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  ■

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 € 
280. 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!  ■

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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De blokcolleges voor het voor-
jaarssemester zijn altijd een kans 
om zich in bijzondere onderwer-
pen te gaan verdiepen. Hoewel 

het programma onverwachts veranderde, kregen wij 
geen spijt van deze mooie dagen.

V
an 28 tot en met 30 januari mochten we les 
krijgen van Mgr. Van den Hout. Vorig jaar had 
hij ons een cursus Bijbelse theologie gegeven. 
Daarmee legde hij als het ware de fundamen-
ten om dit jaar naar enkele hoofdstukken van 

Genesis (nl. 12 tot 35) te kunnen gaan kijken. Het ging met 
name over de verhalen van de aartsvaders van Israël, dat is de 
geschiedenis van Abraham, Isaak, Jakob en Jozef. 
Het was heel indrukwekkend echt naar de teksten te gaan en 
daarbij stil te staan. Wellicht kunnen we sommige verhalen niet 

altijd begrijpen: het lijkt soms dat deze mensen niet erg heilig 
waren! Hoe kon bijvoorbeeld Jakob zijn vader bedriegen? (vgl. 
Gen 27) Interessant: daardoor kunnen we zien dat God zich aan 
normale mensen openbaart: namelijk mensen die verlangen en 
vrezen, die lachen en treuren. Om een voorbeeld te noemen 
bevond Abraham zich in een totale mislukking toen God zich 
aan hem openbaarde en hem een belofte deed. Dat lag niet aan 
Abrahams verdiensten: het is God die zich barmhartig toonde.

Van 4 tot en met 8 februari kregen wij een onverwachte cursus. In 
de planning stond de cursus Handelingen der Apostelen. Helaas  
werd de docent door andere activiteiten in de evangelisatie 
vlak voor het begin van de colleges verhinderd. In recordtijd 

lukte het onze studieprefect om een andere docent te vinden 
die een volle week bij ons les kon komen geven! Hij haalde hem 
uit Scandinavië… De wegen van de goddelijke voorzienigheid 
zijn inderdaad ondoorgrondelijk. Het werd geen cursus Bijbel 
maar dogmatiek. Even leuk. 

We mochten de docent Daniel Jiménez Raga verwelkomen, 
Spaans priester en conrector van het seminarie Redemptoris 
Mater van Kopenhagen (Denemarken). Hij gaf een cursus over 
de rechtvaardiging: wat het precies is, wat hebben sommige 
concilies er over geleerd, hoe kijken andere christelijke confes-
sies er naar, enz. Spannend genoeg was het zijn eerste erva-
ring als docent, maar de reacties van de studenten waren zeer 
positief. Het was een moeilijk onderwerp en heel omvangrijk! 
Daarbij horen thema’s zoals verlossing, genade, zonde, predes-
tinatie en sacramenten.

De seminaristen waren heel tevreden met de cursussen. Wat 
de cursus rechtvaardiging betreft zou ik iets ervan met u wil-
len delen. Hoe moeten wij ons zo’n moeilijk concept als de 

rechtvaardiging voorstellen? In de cursus 
trok de docent een heel eenvoudige ver-
gelijking, namelijk deze: de rechtvaardi-
ging lijkt op de situatie van iemand die 
in drijfzand vastzit. Daaruit kan hij met 
zijn eigen middelen niet loskomen! Als 
hij beweegt, zakt hij verder in het zand. 
Vanuit een geestelijk opzicht is de situa-
tie van de mensen vaak zo. Wij proberen 
het goede te doen (bijvoorbeeld iemand 
te vergeven, eigen tijd aan anderen te 
geven, vrijgevig te zijn enz.) en toch lukt 
het niet. Zijn wij eerlijk met onszelf, dan 
ontdekken wij dat onze liefde een grens 
kent, dat zij maar beperkt is. Sint Paulus 
zelf constateert dit feit met de woorden: 

“het goede willen ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede 
daad. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik 
niet wil!” (Rom 7, 13-14). 
Hoe is dit nou mogelijk? Zijn wij soms niet vrij? Dit is het drijf-
zand: op eigen krachten kunnen wij de zonde in ons niet over-
winnen; dit moeten wij weten! De redding komt als iemand 
anders een hulpmiddel biedt aan de man in het zand. Alleen 
dan kan hij daaruit worden getrokken en op vaste grond gezet. 
Alleen door de genade van God, die ons door de sacramenten 
wordt geschonken (het Doopsel, maar ook het sacrament van 
Boete en Verzoening) worden wij om niet uit dit drijfzand ge-
red. Zonder inspanning lukt het ons dan het goede te doen, de 
vijanden te beminnen! Herkent u dit in uzelf? Weest u er dank-
baar voor dat God u gebruikt als instrument van zijn liefde!  ■

Geloof op vaste grond

De studenten luisteren aandachtig naar Mgr. Van den Hout.

DOOR STEFAN DOSS
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Aan het begin van dit academisch 
jaar werd mij gevraagd of ik wel-
licht het vak Hebreeuws wilde 
volgen. Als liefhebber van ge-

schiedenis en de heilige Schrift leek mij dit een heel 
mooie kans! Zo kwam ik in contact met mevrouw 
Cannegieter die de zware taak heeft drie seminaris-
ten in te leiden in de Hebreeuwse taal.

Kunt u iets zeggen over wie u bent? 
Ik ben dochter van een Nederlandse vader en een Italiaanse 
moeder. Ik ben getrouwd en we hebben twee studerende doch-
ters van 22 en 20 jaar. Na mijn eindexamen heb ik eerst klassieke 
archeologie gestudeerd, geïnspireerd door mijn vele vakanties 
bij familie in Italië. Op latere leeftijd heb ik besloten theologie 
te gaan studeren, dit weer geïnspireerd 
door mijn opa van vaderskant, die helaas 
al voor mijn geboorte is overleden. Hij 
was vrijzinnig hervormd predikant (net 
als heel veel andere Cannegieters, ik kom 
echt uit een domineesfamilie) en heeft 
twee dozen met handgeschreven pre-
ken nagelaten, die mij heel erg hebben 
aangesproken. Momenteel ben ik bezig 
met het voorbereiden van een uitgave 
van een aantal preken die hij gehouden 
heeft in Amsterdam, gedurende het laat-
ste jaar van de Tweede Wereldoorlog. In 
2009 heb ik de Master Godgeleerdheid in 
Utrecht behaald, met als afstudeerrich-
ting Bijbelwetenschappen. Mijn scriptie 
ging over de verhalen over ziekte en gene-
zing in Koningen.

Kunt u iets vertellen over uw werk bij het Bijbel-
genootschap?
In 2011 ben ik gevraagd om mee te werken aan het vertaalpro-
ject Bijbel in Gewone Taal, de BGT. Dit is een vertaling van de 
Bijbel in een taal die iedereen kent en gebruikt. Er worden al-
gemeen bekende woorden in gebruikt en de zinnen zijn over-
zichtelijk en niet te lang. Voor dit project werkten Bijbelweten-
schappers en Neerlandici in tweetallen samen. Ik heb voor de 
BGT de 1 en 2 Kronieken en een deel van Rechters vertaald. Na 

dit project heb ik meegewerkt aan de website van het Neder-
lands Bijbelgenootschap: www.debijbel.nl. Deze website biedt 
de tekst van de Bijbel in een aantal vertalingen en daarnaast een 
groot aantal achtergrondartikelen, afbeeldingen en filmfrag-
menten, met als doel de tekst van de Bijbel te verduidelijken. 
Mijn taak was om te zorgen voor archeologisch verantwoorde 
informatie en afbeeldingen over gebouwen en voorwerpen die 
in de Bijbel worden genoemd. Als bijvoorbeeld in 1 Samuel 9 
wordt beschreven hoe Saul en Samuel op het dak een gesprek 
voeren, is het goed te weten dat de huizen in Israël een plat dak 
hadden. Een afbeelding van zo een huis geeft dan verduidelij-
king, en helpt mensen een voorstelling te maken van de situatie.

Hoe bent u docent geworden van het seminarie?
Een collega van mij bij het Nederlands Bijbelgenootschap, Jaap 
van Dorp, heeft jarenlang Hebreeuws gegeven op het semina-
rie. Toen hij besloot te stoppen, heeft hij mij voorgedragen als 
zijn opvolger.

Is er een verschil in het doceren van Hebreeuws op 
andere plaatsen en het seminarie?
Deze vraag kan ik niet beantwoorden, het is de eerste keer dat 
ik lesgeef. Wat dat betreft is het even leerzaam voor mij, als 
(hopelijk) voor de seminaristen. Het is wel een uitdaging dat ik 
momenteel op drie niveaus tegelijk les moet geven, ik heb een 
1e jaars, een 2e jaars en een 3e jaars student Hebreeuws. Ove-
rigens heb ik bewondering voor hun doorzettingsvermogen en 
positieve houding: het valt niet mee om een heel nieuwe taal 
te leren in zo’n korte tijd!  ■

DOOR JOSÉ RAMÓN NUÑEZ CASANOVA

Hebreeuws op het  
seminarie

Een les Hebreeuws van mevrouw Cannegieter.
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“Op de tiende van deze maand 
moet ieder gezin een lam uitkie-
zen, ieder huis een lam. … Het 
lam moet gaaf zijn, van het man-

nelijk geslacht en eenjarig.” (Exod. 12, 3 en 5). Het is 
de vooravond van de nacht, waarin de eerstgebore-
nen van Egypte gedood worden. Het lam moet in de 
avondschemering geslacht worden, het bloed wordt 
op de deurposten gestreken en in de nacht dient 
men het vlees te eten. Maar geen van de beenderen 
mag gebroken worden. 

M
ozes zal spreken van 
het Paaslam en Paas-
offer (Exod. 12, 21 en 
27). Door de jaarlijkse 
Pesachviering werd 

het beeld van het offerlam diep in de be-
leving van Israël geprent. Jesaja zal de lij-
dende Dienstknecht beschrijven als “een 
lam dat ter slachting geleid wordt" (Jes. 
53,7). Jeremia zal zichzelf zo noemen 
wanneer hij vervolgd wordt (Jer. 11,19).

Dan wordt God de Zoon mens. Johan-
nes de Doper verwijst naar Hem: “Zie 
het Lam Gods, dat de zonden van de 
wereld wegneemt” (Joh. 1, 29). Volgens 
Johannes de Evangelist wordt de Heer 
gekruisigd op de dag en het uur, waarop 
in de Tempel de lammeren werden geof-
ferd. Jezus is het ware Paaslam, van Wie 
geen van de beenderen gebroken wordt 
(Joh. 19,36). Het nieuwe Paasoffer is het 
Kruisoffer en dus de heilige Mis. Daarom 
klinkt in de liturgie verschillende malen het “Lam Gods” en zijn 
we genodigd aan het Bruiloftsmaal van het Lam.

De vroege Kerk werd op haar beurt diep getekend door dit 
beeld van het Lam. De afbeeldingen spreken van deze devotie: 
het Lam met een kruisbanier. Beroemd is het veelluik van Van 
Eyck in Gent: De aanbidding van het Lam; een ‘apocalyptisch’ 
schilderij. In het boek van de Openbaring komt de titel 'Lam' 
achtentwintig maal voor. Centraal staat daarin de uitdrukking: 
het Lam “dat geslacht is” (zie Openb. 5,6 en 13,8). Dit is Je-
zus die het kwaad, de duivel en de dood overwonnen heeft en 
in eeuwigheid getekend blijft door de wondetekenen van het 

kruis. De oudsten, de menigte, alle engelen en heiligen aanbid-
den Hem.

Francisco de Zurbarán (overl. 1664) heeft het Lam op een ge-
heel andere wijze geschilderd. Een diertje ligt met gebonden 
pootjes op de offertafel, de zijde omhoog geheven. Elk moment 
kan het mes toeslaan. Dit hyperrealistisch schilderij laat op een 
eigen wijze de ontlediging van Jezus zien. Hij werd overgele-
verd in de handen van zondaars, weerloos, als slacht-offer. Zijn 
handen werden gebonden in Getsemane, later aan de geselko-
lom en daarna aan de dwarsbalk van het kruis, dat Hij door de  
straten van Jeruzalem moest dragen. De slachting was echter 
anders; niet één stoot met een dolk of zwaard, maar een uren 
durende slachting aan het kruis. De lansstoot na de dood in 

zijn zijde voltooide die. Het “kostbaar Bloed van Christus, het 
lam zonder vlek of gebrek”( 1 Pe. 1,19), kon stromen en wordt 
opgevangen in de kelken van de Catholica. Het Vlees kan aan-
gereikt worden op de patenen van de Mis. 
Op het schilderij valt het licht van links. Het lammetje kijkt 
naar dat licht. Het is het licht van de Paasmorgen. Ons Paaslam 
Christus is geslacht. Ons Paaslam Christus is verrezen.  ■

DOOR PASTOOR JEROEN SMITH

Zie het Lam Gods…Hebreeuws op het  
seminarie

‘Lam Gods’ van Francisco de Zurbarán, El Prado, Madrid.
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Ruben Stolker (37) woont in 
Leiden en studeert theologie 
aan het St. Bonifatiusinstituut in 
Vogelenzang. Hij is nauw betrok-

ken bij zijn parochie in Leiden. Gelovig zijn is in deze 
tijd sowieso niet vanzelfsprekend, maar voor Ruben 
geldt dat nog eens extra. Tien jaar geleden had 
hij nooit kunnen vermoeden hoe zijn leven er nu 
uit zou zien. 

“J
arenlang had ik helemaal geen 
band met de Kerk. Ik groei-
de als kind op in de Meern 
(Utrecht) met mijn ouders en 
mijn tweelingbroer, een warm 

gezin. Ook de parochie maakte een onder-
deel van mijn leven uit, met name via de 
basisschool waar ik op zat. Ik ben gedoopt, 
ik heb mijn eerste communie gedaan en ik 
ben ook gevormd. Dat laatste was welis-
waar mijn eigen keuze, maar eerlijk gezegd 
deed ik dat meer voor de cadeaus. We gin-
gen een paar keer per jaar naar de kerk bij 
bijzondere gelegenheden, maar dat was 
het wel.”

Existentiële levensvragen?
“Na de middelbare school ging ik studeren in Leiden en raak-
te de Kerk volledig uit beeld. Toen ik in het 2e jaar met een 
nieuwe studie (Nederlands) was begonnen, zat ik met allerlei 
vragen over de zin van mijn leven. Ik sprak met de decaan en 
ging met een briefje van hem naar de studiecoördinator. Op 
het briefje stond dat ik kampte met ‘existentiële vragen’. Daar 
had ik nog nooit van gehoord en volgens mij begreep de stu-
diecoördinator het ook niet echt. Ik werd dus doorverwezen 
naar de studentenpsycholoog. Op zijn advies ging ik sporten, 
maar na een paar keer fitnessen had ik dat ook wel gezien. Ik 
sprak wel met vrienden of ouderejaars over zulke vragen. Ik 
merkte dat anderen daar ook mee kampten, maar veel verder 
kwam ik niet. Terugkijkend had ik best met een studentenpas-
tor willen spreken, maar die is er al lang niet meer. Een ex-
tra reden voor mij om voor priesters te bidden, want ik denk 
dat veel jongeren en studenten er baat bij kunnen hebben.” 

Steeds op zoek 
“Gelukkig kwam daarna de studie geschiedenis op mijn pad. 
Dat lag me een stuk beter. De studie bracht me naar Canada. 
Met een christelijke huisgenoot uit Mexico praatte ik voor het 
eerst in jaren over God. Toch bleef ik daarna in allerlei richtin-
gen zoeken, van Boeddhisme tot Reiki. Van iemand kreeg ik op 
gegeven moment een mail met een afbeelding van Jezus die 
klopt aan de deur. Dat raakte mij en wekte mijn nieuwsgierig-
heid. Ik vond op internet een jongerenbedevaart naar Polen 
vanuit de parochie in Leiden. Tijdens de reis sprak ik met de 
priester die mee was en vroeg hem wie Maria toch was. Hij zei: 
“Waarom bid je niet of je haar mag ontmoeten?” Tijdens de 

aanbidding die avond deed ik dat precies. Er kwam een enorme 
liefde over me heen. Ik had eerder wel allerlei spirituele erva-
ringen gehad, maar die vielen daarbij in het niets. Dat was het 
begin van een heel nieuwe reis, ik wilde het allemaal ook gaan 
begrijpen. Zo kwam ik dus door Maria tot Jezus.”

Zelfgave
“Mijn studie theologie die ik nu doe vind ik geweldig. Ik heb 
ontdekt dat het in het geloof gaat om zelfgave, niet om succes 
en enkel zelfontplooiing. Welke roeping de mijne is, dat weet 
ik nog niet precies. Het is een vraag die ik aan God mag stel-
len. De H. Mis bezoek ik dikwijls. Bij uitstek in de Eucharistie 
schenkt Christus zichzelf aan ons. Hij is het brood dat eeuwig 
leven geeft. Daarom bid ik ook elke dag voor de bisschoppen 
en priesters, de seminaristen en om nieuwe roepingen, want 
zonder priesters zijn we nergens.  ■

DOOR PIETER KLAVER

Door Maria tot Jezus

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.

Ruben Stolker bij ’t Putje in Heiloo.


