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B
este leden van onze Ge
bedskring en andere lezers 
van ons Willibrord maga
zine. Op het moment dat u 
dit leest heeft de priester

wijding van diakens Maciej Gradzki en Eric Fennis waarschijn
lijk net plaatsgevonden of vindt heel spoedig plaats. God heeft 
ons weer twee nieuwe priesters voor ons bisdom geschonken. 
We mogen God dankbaar zijn dat Hij ons 
niet alleen laat, Hij schenkt ons altijd 
weer nieuwe herders.
In de brief van de paus voor Roepin
genzondag, dit jaar viel dat op 12 mei, 
spreekt de paus over het luisteren naar 
de stem van de Heer, de belofte van de 
Heer, en het risico durven nemen door 
de geroepene. Ook spreekt de paus over 
drie niveaus van roeping: ten eerste dat 
we allemaal zijn geroepen als christe
nen, concreet gemaakt in ons doopsel. 
Ten tweede de roeping tot een huwelijk 
en gezin en roepingen die te maken heb
ben met de wereld van de arbeid en en
gagement op het vlak van naastenliefde 
en sociale en politieke verantwoordelijk
heden. En sommigen, zo geeft de paus 

aan, ervaren in de ontmoeting met de Heer, een roeping tot 
het Godgewijde leven of het gewijde priesterschap. “Geroe
pen om ‘visser van mensen’ te worden in de boot van de Kerk 
door de totale gave van zichzelf en het engagement van trou
we dienstbaarheid aan het Evangelie en de broeders.”
“Deze keuze houdt het risico in alles achter te laten en de Heer 
te volgen en zich helemaal aan Hem te wijden om medewer
kers te worden van Zijn werk. Vele innerlijke weerstanden kun
nen een beslissing van dit soort verhinderen,” zeker in de hui
dige seculiere context, “waar geen plaats meer lijkt te zijn voor 
God en het Evangelie.” “Nochtans is er geen grotere vreugde 

dan zijn leven te wagen voor de Heer: 
wees niet doof voor de roepstem van de 
Heer!" Hij belooft “de vreugde van een 
nieuw leven, die het hart vervult en de 
weg bezielt.”

Dit is waar u voor bidt; dat jongeren in 
de huidige seculiere tijd, toch de roep
stem van de Heer mogen verstaan, en 
het risico durven nemen alles achter te 
laten om tot de volle verwerkelijking van 
hun leven te komen. Dank u wel voor uw 
gebed en uw steun!
Ik wens u een heel zegenrijke zomer
periode! ■
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25-jaar in Nieuwe Niedorp!

Het Grootseminarie Redemptoris 
Mater viert dit jaar het vijfen-
twintigjarig jubileum van zijn ves-
tiging in het kloostergebouw te 

Nieuwe Niedorp. Bij die gelegenheid heeft het semi-
narie op 26 mei een bijzondere open dag gehouden 
waarin men de rijke geschiedenis van het klooster 
mocht ontdekken. In dit artikel wil ik u er graag iets 
over vertellen, maar vooral over het begin van onze 
aanwezigheid in het klooster.

H
et kloostergebouw bestaat al meer dan 100 
jaar en heeft een heel boeiend verhaal. In 
1906 kwamen er franciscanen een klooster 
bouwen te Nieuwe Niedorp, midden in een ge
bied waar met de Reformatie de katholieken 

praktisch geheel waren verdwenen. Wanneer men het kloos
ter en de kerk in ogenschouw neemt, is het onvoorstelbaar 
dat binnen een jaar tijd de bouw klaar was. Na een bloeiende 
periode van opbouwwerk in Nieuwe Niedorp zijn de paters en 
broeders op 25 april 1960 naar Hoorn vertrokken. Dit bete
kende het begin van een nieuwe periode voor het klooster – 
de zusters Clarissen kwamen naar Nieuwe Niedorp. Hun voor
naamste taak was om het apostolaat van de minderbroeders 
in Noord-Holland te ondersteunen met gebed en offer. Tijdens 
hun verblijf begon een periode van vervlakking en teruglopen 
van het kerkelijk leven in Nederland. Ook voor de zusters Cla
rissen braken er moeilijke tijden aan. Er kwamen geen nieuwe 
zusters bij. Uiteindelijk werd het klooster in 1988 verkocht. 
Het klooster werd tot een multifunctioneel congrescentrum 
omgebouwd, m.n. De Kloostertuin. Commercieel gezien werd 
het echter geen succes en in 1993 werd het klooster verkocht. 
De nieuwe bestemming van het klooster bleek een priesterop
leiding te zijn. Het Internationaal Diocesaan Missionair Groot
seminarie Redemptoris Mater vestigde zich er, een nieuwe re
aliteit in de roomskatholieke Kerk.
Het seminarie Redemptoris Mater voor het bisdom Haarlem
Amsterdam werd op 6 oktober 1991 gesticht in Porto San  
Giorgio in Italië. Het internationaal aspect van het seminarie 
betekent dat er jongeren uit de hele wereld komen. 'Missio
nair' verwijst naar de beschikbaarheid om naar de hele wereld 
gestuurd te worden en ‘diocesaan’ betekent dat de jongeren 
priester gewijd worden voor het bisdom waar ze naartoe zijn 
gestuurd. De eerste groep studenten samen met de toenma
lig rector Michi Costa woonden twee jaar lang in woningen 
in Amsterdam Bijlmer en Almere. Vier studenten woonden bij 
Pastoor Granneman in Westwoud. 

Op 11 februari 1993, feest van de Maagd Maria te Lourdes, 
werd het kloostergebouw te Nieuwe Niedorp door de heer 
Derksen gekocht en aangeboden aan de toenmalige bisschop 
Mgr. Bomers om het seminarie te ontvangen. In september 
van datzelfde jaar kwamen Michi Costa (rector), José Manuel 
Tercero (vice rector) en achttien seminaristen (uit verschillen
de landen) in het klooster wonen. Dit waren nog de jaren van 
de polarisatie in Nederland en de gewone Nederlander wist 
niet goed hoe met ‘de buitenlanders’ om te gaan. Van 1993 tot 
1996 kwam een aantal wereldbekende docenten naar Nieuwe 
Niedorp om de seminaristen les te geven. 
In 1997 is de heer Derksen overleden maar zonder een con
tract achter te laten. Dus moest het seminarie een nieuwe 
weldoener vinden om het gebouw niet te verliezen. Tot grote 
opluchting heeft de goddelijke voorzienigheid ervoor gezorgd 
dat een echtpaar het gebouw kocht en vervolgens aan het se
minarie aanbood. 

In september 1998 is Mgr. Bomers plotseling overleden en 
Mgr. Punt is toen meteen administrator geworden van het bis
dom. Mgr. Punt wilde zonder uitstel de eerste priesters wijden. 
Er waren toen drie studenten die stage liepen in verschillende 
parochies. Ze werden op 29 mei 1999 in een stampvolle kathe
draal Sint Bavo tot priester gewijd. Vanuit het klooster gaan de 
nieuwe priesters aan de slag in de parochies. De vraag – ‘zul
len deze vreemdelingen in staat zijn zich in het Nederlandse 
pastoraat te kunnen vinden?’ is beantwoord door de feiten. 
Inmiddels zijn er vijfentwintig studenten tot priester gewijd, 
van wie de meeste werkzaam zijn in het Bisdom Haarlem Am
sterdam, terwijl maar een aantal in andere bisdommen in en 
buiten Nederland. ■

DOOR STEFAN DOSS

Leefgemeenschap van het seminarie bij een bezoek van 
de nuntius Mgr. A. Cavalli.
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Getuigen van zijn 
Verrijzenis

Aanstaande zaterdag 15 juni mag 
ons bisdom twee nieuwe priesters 
meetellen. Diakens Eric Fennis  
en Maciej Grądzki worden door 

Mgr. J. Punt in de kathedraal van Sint Bavo gewijd.

E
ric kent u zeer waarschijnlijk al. Als u bij een of an
dere plechtige Eucharistieviering in de kathedraal 
geweest bent, dan bent u hem sowieso tegenge
komen. Eric is namelijk al jaren ceremoniarius in 
de kathedraal. Vanaf vorig jaar is hij werkzaam in 

de parochie van de heilige Nicolaas te Amsterdam, de parochie 
in het hart van de stad die zes kerkgebouwen telt en waarvan 
de heiligeNicolaasbasiliek de hoofdkerk is.
Maciej heeft in het Seminarie Redemptoris Mater gestudeerd. 
Hij werd afgelopen november tot diaken gewijd tijdens zijn 
pastorale jaar in de parochies Middenmeer, Wieringerwerf en 
Hippolytushoef. Bij die gelegenheid heeft hij zich in dit blad 
voorgesteld. In het bijzonder werd toen de missionaire roeping 
van zijn hele gezin naar voren gebracht. In 2008 werd Maciej,  
samen met zijn ouders en zes zusjes, naar Nederland gestuurd 
als onderdeel van de missio ad gentes in Almere, waar zijn fa
milie nog woont.
Omdat het gebruik in ons bisdom is, de priesterwijding de za
terdag na Pinksteren te vieren, vallen de wijdingen dit jaar wat 
later. Daarom kan ik u moeilijk een verslag van de viering ge
ven! Maar ik zal wel de kans benutten om iets over de vaste 
tekenen van deze plechtigheid te vertellen.
Onze Heer Jezus Christus, de gezondene van de Vader, koos 
onder zijn leerlingen, twaalf apostelen (‘gezondenen’, Mc 
3,1319) uit om na zijn Hemelvaart, de gezagvolle getuigen van 
zijn Verrijzenis te worden. Op hun beurt wijdden deze man
nen hun opvolgers door het gebed en de oplegging van hun 
handen. Deze zijn de bisschoppen die, op basis van hun apos
tolische zending, geroepen zijn om leiding te geven aan een 
plaatselijke kerkgemeenschap (bisdom). Daarnaast werden 
mannen tot presbyters gewijd (waaruit ons woord ‘priester’ 
voortkomt), nl. de naaste medewerkers van de bisschop in zijn 
taak als herder en in de viering van de sacramenten. 
De wijding van een priester geschiedt altijd door middel van 
twee wezenlijke tekenen die we al hebben genoemd, nl. de 
handoplegging en het wijdingsgebed. Zo spreekt Paulus tot 
Timotheüs: “Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods 
genade die in u is door de oplegging van mijn handen.” (2 Tm 

1,6) Daarom is het plechtigste moment in een priesterwijding, 
wanneer de bisschop, staande voor de wijdeling die voor hem 
knielt, zijn handen op diens hoofd legt. Dit bewerkt het teken 
van het neerdalen van de genade van de Heilige Geest in een 
persoon. Hierna kunnen al de aanwezige priesters hetzelfde 
doen, als teken van opname in het presbytercollege. Later 
spreekt de bisschop het wijdingsgebed uit. Daar brengt hij God 
dank dat Hij mensen oproept tot de verschillende ambten in zijn 
Kerk en smeekt Hem de wijdelingen de genade te schenken om 
de waardigheid van het priesterschap vruchtbaar te ontvangen.
Daarnaast zijn er ook andere belangrijke momenten. Vóór de 
daadwerkelijke wijding worden de wijdingskandidaten door 
een vertegenwoordiger van de Kerkgemeenschap (normali
ter de rector van het seminarie) aan de bisschop voorgesteld 
en naar voren geroepen. Vervolgens vindt een dialoog plaats, 
waarin de bisschop hen ondervraagt om de beloften van ge
hoorzaamheid, van trouw aan de Kerk en het katholieke geloof, 
en van verbondenheid met Christus af te leggen. Het celibaat 
hebben ze al bij hun diakenwijding beloofd. Daarna wordt de 
voorspraak van alle heiligen in de litanie ingeroepen. Ten slotte 
worden de handen van de nieuwe priester met de chrismaolie 
gezalfd. Zo zit er een verband tussen doopsel, vormsel en wij
ding. Ook deze prent een merkteken in de ziel van de persoon, 
dat hij voor eeuwig met zich zal dragen. Tot slot worden aan de 
nieuwe priester, de schaal en de kelk overhandigd, teken van 
het heilig dienstwerk dat hij voortaan geroepen is te vervullen.
Wij danken de Vader dat Hij nog mensen voor zijn Kerk blijft 
roepen. Laten we bidden voor hen die vanaf nu de sacramen
ten mogen toedienen en in de Eucharistie mogen voorgaan; 
dat hun priesterschap vruchtbaar moge zijn! ■

Mgr. J. Punt legt zijn handen op het hoofd van Maciej 
bij zijn diakenwijding in 2018.

DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER
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Het leven van een biblicus

Zoals jullie weten zijn er op ons 
seminarie veel docenten, die een 
belangrijke hulp zijn voor een 
goede toekomstige priester. Een 

van die docenten is ook pater Tristan Pérez Osán die 
lesgeeft in het vak ‘Persoonlijke lezing van de heilige 
Schrift’. Bij de lessen vertelt hij vaak over zijn leven 
en over alle verschillende plaatsen waar hij woonde 
en hoe hij daar terecht kwam. Om deze reden leek 
het mij interessant u in die verhalen te laten delen.

P. Tristan, kunt u ons iets vertellen over uzelf?

"I
k ben pater Tristan Pérez Osán, ik kom uit Noord
Argentinië. Ik kom uit een gezin met zeven kinde
ren, waarvan ik priester ben en nog twee zussen in 
een klooster zijn. Mijn ouders 
waren leraren aan de univer

siteit en heel actief in de Kerk. Na de 
middelbare school begon ik Internatio
nale Betrekkingen op de universiteit te 
studeren om in de diplomatieke dienst 
van mijn land te kunnen treden. De 
universiteit waar ik ging studeren lag 
1600 km weg van mijn geboortestad, 
wat voor mij iets helemaal nieuws was. 
Gelukkig heb ik daar een goede priester 
leren kennen die een katholieke jonge
rengroep leidde. Ik sloot me aan bij de 
groep in zijn parochie en begon te hel
pen met het onderwijzen van de eerste
communicanten over de catechismus."

Hoe hebt u uw roeping ontdekt en 
waar hebt u gestudeerd?
"In het derde jaar van mijn studie heb ik 
geestelijke oefeningen gevolgd, en daar is het voor mij duide
lijk geworden dat de Heer een ander plan voor mijn leven had. 
Ik ben met de studie op de universiteit gestopt en in een dio
cesaan priesterseminarie ingetreden. Ik wilde in mijn bisdom 
werken als missionaris in de kleine dorpjes die op de bergen 
liggen. Ik heb de opleiding van het seminarie gevolgd om pries
ter te worden: 3 jaren filosofie en 4 jaren theologie. Vijf jaren 
na de priesterwijding ben ik naar Rome gegaan om daar exege
se op de PIB (Pontificio Instituto Biblico) te studeren. Drie stu
denten van die universiteit, van wie ik er één was, hebben de 
gelegenheid gekregen om in Israël te studeren bij de ‘Hebrew 
University’ in Jerusalem. Gedurende een semester hebben 

wij daar onderwerpen van exegese van het Oude Testament,  
Hebreeuws en archeologie gestudeerd."

Kunt u ons iets vertellen over uw verblijf in Egypte?
"Na mijn studies in Rome heb ik negen jaar in Egypte gewoond. 
Ik werd verwelkomd door de Egyptische franciscaanse paters 
waar ik hun jonge broeders onderwijs gaf. Ze waren allemaal 
Egyptenaren van de Koptische rite. Na een periode van het le
ren van de taal en het aanpassen aan de Egyptische cultuur, en 
al vergezeld door andere paters van het Insituut waar ik toe 
behoor, vormden we onze eigen gemeenschap in Caïro. Het 
was een bijzondere ervaring: ik kwam in direct contact met de 
Egyptische wijsheid die levend wordt gehouden in de Kopti
sche christelijke gemeenschappen. Ik kwam ook in contact met 
de islam waar de meeste mensen aldaar toe behoren. Door de 
ervaring van te leven in Israël kon ik het Nieuwe Testament op 
een levende manier begrijpen, en daarbij gaf de ervaring van 
Egypte mij een inzicht in het leven van het Oude Testament."

Hoe vindt u het om docent in Heiloo te zijn?
"Leraar te zijn is voor mij iets geweldigs. Voor mij gaat het niet 
alleen om het lesgeven, maar om het motiveren van de stu
denten om te houden van wat ze aan het leren zijn. Voor mij 
is lesgeven mijn ziel te openen zodat de studenten iets nieuws 
kunnen horen, iets dat hen zal helpen om zichzelf, maar ook de 
wereld en de mensen om hen heen beter te leren kennen, God 
beter leren kennen, zijn openbaring, pedagogie en grootsheid, 
zijn heilsplan." ■

DOOR MATTEO ANTOLOVIC

Pater Tristán (vijfde van links) samen met een groep seminaristen 
tijdens zijn jaren in Pakistan.
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Gebedsdag van Het Groot- 
seminarie St. Willibrord

Zaterdag 4 mei was de jaarlijkse 
gebedsdag van de gebedskring 
van het seminarie. Na een kopje 
koffie of thee in het “Oesdom” 

begon het programma met een rondleiding over het 
bedevaartterrein door pater Wijers sss.

D
aarna volgde het rozenkransgebed in de grote 
bedevaartskapel. Omdat iedere eerste zaterdag 
van de maand in Heiloo speciaal gebeden wordt 
om priesterroepingen waren we met een extra 
grote groep van zo’n driehonderd mensen aan

wezig bij de feestelijke Eucharistieviering met als hoofdcele
brant Mgr. dr. J.W.M. Hendriks. In zijn homilie sprak Mgr. Hen
driks over de grote noodzaak van het gebed, want jongeren 
groeien op in een wereld die heel anders denkt en doet dan 
Jezus ons heeft voorgedaan en voorgehouden. Veel jongeren 
missen daarnaast een goed gezin en mensen om hen heen die 
hen kunnen steunen en helpen om de weg van Jezus te gaan. 
Die weg van Jezus gaat over eenvoud, over liefde tot God en 
de naaste, over kuisheid, nederigheid en dienstbaarheid en 
het brengen van offers. Dit leven van een seminarist of van 
een meisje of jongen met een kloosterroeping vraagt om een 
weg van bekering en dit gaat met vallen en opstaan en tegen 
de stroom van de tijd in! Dan zijn er allerlei vragen die je kun
nen ontmoedigen, maar ook voor veel jongeren is het huwelijk 
al een moeilijke en ingewikkelde stap. Toch kan Gods genade 
alles en die genade moet worden afgesmeekt: “De oogst is 
groot,” sprak Mgr. Hendriks, “‘bidt de Heer om arbeiders’ en 
laten we ons door ons gelovig christenzijn naar Hem wijzen 
die de Weg, de Waarheid en Het Leven is.” 
Na de Eucharistieviering was het tijd voor de lunch. We kregen 
een heerlijk kopje champignonsoep met een bladerdeeghapje 
bij onze meegebrachte boterham.
Daarna was er een woord van welkom door Rector J.C.J. de 
Wit. Kapelaan Eli Stok verklaarde zijn realistische kijk op het 
priester-zijn in deze tijd. Hij woont en werkt in de “internatio
nale” stad Delft waar dus ook de parochie heel internationaal 
is. Voor een beginnend priester is het best een hele opgave om 
zijn weg te vinden in de parochie, zoals het ontdekken van de 
werkwijze van de verschillende projectgroepen zoals doop,  
communie- en vormselvoorbereiding, caritas, tiener en jon
gerengroepen enz. Hier wordt veel energie ingestoken. Dit is 

energie voor nu en op de langere termijn, voor wat er ook op 
latere leeftijd kan opbloeien! Dan het omgaan met werkgroe
pen en vrijwilligers, huisbezoeken en individuele gesprekken 
en vergaderingen, de begeleiding van huwelijk en uitvaart en 
je agenda beheersen. Daarnaast is het mooi dat Eli ook nog 
voor 20% vrijgesteld is om te studeren en straks te promo
veren. De Kerk wordt ook in Nederland internationaler en zo 
komen er ook nieuwe initiatieven. In de Eucharistie vindt de 
priester kracht en rust.

Daarna waren er de getuigenissen van de studenten Dino en 
Nino. Dino is seminarist van het Diocesaan Missionair Groot
seminarie Redemptoris Mater en komt uit Kroatië, is 24 jaar en 
was in 2010 op pelgrimstocht in Warschau, in 2013 kwam hij 
naar Nederland.
Hij sprak over het vooral inzien van hoe jezelf in elkaar steekt, 
de verhouding – zondaar tegenover God. Hij heeft zelfinzicht 
gekregen en is daar dankbaar voor.
Nino liep een tijdje mee op het seminarie in Heiloo en kwam 
tot het inzicht om nu verder de diakenopleiding te volgen bij 
het Bonifatiusinstituut op De Tiltenberg in Vogelenzang. Beide 
wensen we Gods zegen toe op hun weg in de toekomst.
Hierna volgde er een muzikaal intermezzo door de seminaris
ten van Redemptoris Mater.
De dag werd afgesloten met aanbidding en vespers in de se
minariekapel en de zegen met het Allerheiligste. We kunnen 
terugkijken op een mooie dag van gebed en samenzijn! ■

DOOR MEVROUW JEANNE DEKKER, 
LID VAN DE GEBEDSKRING

Seminarist Dino Deltin vertelt de leden van de gebedskring 
over zijn leven.
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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. ■

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 email via pklaver@
willibrordseminarie.nl, met vermelding van uw adresgegevens 
en telefoonnummer tot uiterlijk 16 juni 2019. Het aantal be
schikbare plaatsen is beperkt. Contactpersoon is de heer P. Kla
ver, bereikbaar via telnr. 072505 1288. Meer info: www.wil-
librordseminarie.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!  ■

Theologie studeren in deeltijd
Het St. Bonifatiusinstituut op De Tiltenberg in Vogelenzang 
biedt de mogelijkheid in deeltijd theologie te studeren om 
diaken of catechist te worden of voor persoonlijke verdieping. 
Een bijzonder aspect van de opzet van de studie is dat er 
veel aandacht is voor de verbinding van studie en geloofsver
dieping. Meer info is verkrijgbaar bij de studieprefect, drs. 
Diederik Wienen. Website: www.bonifatiusinstituut.nl E mail: 
dwienen@tiltenberg.org Telnr: 0252 - 345 333, Zilkerduinweg 
375, 2114 AM, Vogelenzang.  ■

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

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

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

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

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

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

Email:  ....................................................................................................................................................................

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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In februari zijn de voorzitters van 
de bisschoppenconferenties door 
Paus Franciscus bijeen geroepen 
om samen over de geloofscrisis te 

reflecteren die de Kerk de laatste jaren meemaakt, 
vooral ten gevolge van de gevallen van misbruik van 
minderjarigen door priesters en andere leden van 
de Kerk. Bij deze gelegenheid heeft emeritus-paus 
Benedictus XVI zijn eigen reflecties willen bijdragen. 
De tekst werd in de Duitse krant Klerusblatt tijdens 
de Goede Week gepubliceerd.

V
eel pagina’s worden in de laatste jaren in de 
kranten gevuld met trieste berichten over le
den van de Kerk. De verfoeilijke gevallen van 
seksueel misbruik zijn daaronder zeker de erg
ste. Dat soort berichten roepen vaak verschil

lende gevoelens in ons op: teleurstelling, onbegrip, verdriet, 
onmacht… en terecht. Persoonlijk heb ik in de laatste tijd 
vooral verdriet ervaren met nieuwsberichten over priesters uit 
Chili, mijn land van herkomst. De storm die de Kerk in deze 
jaren meemaakt heeft ons allemaal laten wankelen.
Daarom en ook omdat deze situatie ons als seminarie direct 
aangaat, hebben wij het belangrijk geacht om aandacht te 
schenken aan het treffende artikel dat Benedictus XVI daar
over heeft geschreven. Vanwege de beperkte ruimte zou ik er 
alleen enkele punten uit willen onderstrepen die ons kunnen 
helpen om vanuit ieders plaats (van leek, parochiaan, cate
chist, seminarist, priester enz.), beter deze moeilijke situatie 
te kunnen trotseren.
Benedictus XVI verwijst eerst met duidelijkheid naar de con
text waar dit probleem ontstaan is, nl. de diepe culturele ver
andering van de jaren ’60. De revolutie van 1968 proclameerde 
de onbegrensde vrijheid op seksueel vlak als iets goeds. Vrije 
seks, pornografie en anticonceptie werden in het openbaar 
gepromoot. Parallel liep het ontstaan van een onjuiste moraal 
binnen de theologie. Veel theologen aanvaardden de pauselij
ke leer volstrekt niet. Kortom, de omgeving werd zowel binnen 
als buiten de Kerk, moeilijk, agressief en onduidelijk.
Ook bespreekt hij het probleem van geloof dat naar aanleiding 
van de zonde in de Kerk is ontstaan en dat ernstig is. Niet wei
nig mensen (naast de direct betrokken slachtoffers) zijn daar
door zo diep geraakt dat ze feitelijk aan het geloof zijn gaan 
twijfelen en uit de Kerk zijn gestapt. Hierbij haalt de emeritus 

de woorden van Jezus aan: “als iemand een van deze kleinen 
die geloven, aanstoot geeft, het zou beter voor hem zijn als 
men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp” 
(Mc 9,42). Misbruik veroorzaakt een diepe wond; maar het 
heeft ook erge gevolgen voor de mensen die er aanstoot aan 
nemen. Ook deze onderschatten we vaak. 
Wanneer wij op de hoogte komen van berichten over mis
bruik kunnen wij makkelijk in de bekoring vallen om de Kerk 
in haar geheel af te wijzen. De emerituspaus herinnert ons 
eraan dat Jezus zelf zijn Kerk heeft vergeleken met een net vol 
met goede en slechte vissen, of met een veld waar het goede 
zaad groeit maar ook het onkruid dat de vijand heeft gezaaid. 
De zonde bestaat in de Kerk en moet zoveel mogelijk worden 
bestreden. Hervormingen zijn nodig op verschillende niveaus. 
B.v. op kerkrechtelijk gebied heeft paus Franciscus belangrijke 
veranderingen aangebracht.
Beste broeders en zusters, het is de duivel die ons wil laten 
geloven dat alles slecht en bedorven is, alles vreselijk, dat wij 

op geen enkel mens kunnen vertrouwen en nog minder op de 
Kerk. Hij fluistert ons continu in de oren: ‘dit kan niet’, ‘God 
bestaat niet’. Maar nee: hebt u soms nooit kracht, steun of 
liefde van de Kerk gehad? God is goed! De schepping is goed! 
De zonde is afschuwelijk en moet weg; maar wat God gemaakt 
heeft, en dus ook zijn Kerk, is goed! Hij zal de geschiedenis 
met al haar wonden tot een goed einde brengen! Laten wij ons 
geloof in God en zijn Kerk niet opgeven, maar veeleer bidden 
voor de Paus en de bisschoppen die haar moeten begeleiden. 
Laten wij bidden om de genezende kracht van de Heilige Geest 
voor zowel slachtoffers als misbruikers; zij evenals wij hebben 
allemaal God nodig. Houd moed!  ■

DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

Benedictus XVI: “Alleen de liefde en de 
gehoorzaamheid tot onze Heer Jezus  
Christus kunnen ons de juiste weg wijzen.”

Emeritus-paus Benedictus XVI bedankte paus Franciscus in zijn 
artikel voor zijn leiding.
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Afgelopen jaar heb ik mijn eerste 
stagejaar gelopen: een groot deel 
van mijn stagetijd mocht ik invul-
len bij het Jongerenplatform. Dit 

Jongerenplatform bestaat uit jongeren dat activitei-
ten op bisdomsniveau organiseert voor jongeren. In 
dit verslag zal ik voor u wat vertellen over wat wij 
afgelopen jaar hebben gedaan.

H
et Jongerenplatform komt maandelijks samen, 
in het gebouw dat staat naast de kathedraal in 
Haarlem. We beginnen met een gezamenlijke 
maaltijd gekookt door één van de acht leden, 
waarna er een moment 

van verdieping is. Dit jaar lezen we sa
men uit de YouCat, de jongerencatechis
mus. U begrijpt dat dat voor mij één van 
de meest leuke dingen is om te doen: 
met leeftijdsgenoten ons verdiepen 
in het katholieke geloof! Daarna is er 
een vergadering, waarin alle praktische 
voorbereidingen getroffen worden voor 
de evenementen, waarna er een afslui
tend drankje is om de avond gezellig af 
te sluiten. Wat mij erg opvalt aan deze 
opzet, is dat het erg bijdraagt aan de 
gemeenschapsvorming: ik kan van deze 
jongeren allemaal wat vertellen (en zij 
over mij). Het is dus niet een anonieme 
groep, maar een groep christenen die 
zich in wil zetten voor de Kerk, voor het 
bisdom HaarlemAmsterdam.
We begonnen dan ook het jaar met een weekend weg in Hil
versum met de groep: in dit weekend was het de bedoeling 
elkaar beter te leren kennen, zodat we dit jaar zouden werken 
vanuit die gemeenschap die we met elkaar beleven. Dit was 
een zeer geslaagd weekend, waarbij we mochten rekenen op 
de gastvrijheid van de plaatselijke pastoor. Ook het program
ma van het jaar werd verder uitgedacht: de paus had namelijk 
‘Mij geschiede naar Uw Woord’ uitgekozen als Wereldjonge
rendagenvers, en deze thematiek wilden wij in al onze evene
menten verwerken.
En dan het eerste grote evenement: het kerstdiner op 15 de

cember. Ikzelf was die dag wat later omdat er hier op het semi
narie een stille dag was, maar de jongeren hadden de zaal die 
we ter beschikking kregen (bij de OnzeLieveVrouwekerk aan 
de Keizersgracht in Amsterdam) al omgetoverd tot een kerstzaal 
toen ik aankwam. Met een mooie groep jongeren hebben we 
gegeten en zelfs Mgr. Hendriks is langsgekomen. Al met al een 
geslaagde avond, waarin ook ‘The Missionary School’ aange
kondigd werd: een nieuw initiatief van ons bisdom, waarbij jon
geren een jaar lang catechese en vorming volgen en het tweede 
jaar in de parochies helpen met dat wat ze geleerd hebben.
Begin maart zijn we naar Amsterdam gegaan met een groep 
jongeren en hebben twee dagen de christelijke caritas onder
zocht: als twee belangrijke momenten kan ik wel de maaltijd die 
voorbereid werd voor de daklozen noemen, en in de avond op 
bezoek bij de sacramentijnen om samen de Heer te aanbidden.
Op 14 april hebben we in Heemskerk (dat is mijn dorp!) de We

reldjongerendag beleefd: de paus vraagt namelijk om op Palm
pasen samen te komen als jongeren van het bisdom. Dit was 
een erg mooie en geslaagde dag, die in het thema stond van 
het beschikbaar zijn voor de ander in het huwelijk. Zo kregen 
we een jonggetrouwd stel en een wat minder jong getrouwd 
stel (namelijk Nello en Monica Paloni: Monica kookt heerlijk in 
het seminarie!) die over het huwelijk kwamen spreken.
Bij het schrijven staan nog wat activiteiten op de planning, 
waarna wij het jaar zullen afsluiten met de Seizoensafsluiting. 
Misschien wat voorbarig, maar ik heb een prachtig jaar be
leefd op deze stage!  ■

DOOR JOSÉ RAMÓN NUÑEZ CASANOVA

Stageverslag: Seminarist 
bij het Jongerenplatform

De groep jongeren van het Jongerenplatform.
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Dertig jaar geleden kreeg ik een 
klein Frans boekje met de titel Le 
Chapelet. Ik moest even opzoeken 
wat dat betekende: hoedje …. Het 

is een van de Franse woorden voor de Rozenkrans, 
zoals wij ook ons woord ‘Rozen-hoedje’ kennen. De 
schrijver was de priester Jean Lafrance. Het boekje 
heb ik inmiddels misschien wel tien keer gelezen. Er is 
later ook een Nederlandse vertaling van verschenen.  

Jean Lafrance (19311991) was een priester in Noord
Frankrijk, die een speciale roeping binnen zijn priester
roeping had. Het was de roeping tot het onophoudelijk 
gebed. Elke dag bracht hij uren door in gebed. Om die 
weg te gaan en vol te houden putte hij uit de rijke ge

bedstraditie van de Katholieke Kerk en ook van de oosters 
orthodoxe kerken. Vanuit zijn eigen ervaring en de vele lec
tuur over het bidden begon hij retraites te geven en boeken 
te schrijven. In het Frans zijn er heel wat uitgegeven, in de 
Nederlandse taal ook maar liefst negen*!
Wat zijn teksten doen is eenvoudig dit: ze roepen een verlan
gen op om te gaan bidden! Ze helpen om te volharden in het 
gebed! En dat is wat we nodig hebben. Wij bidden elke dag de 
vaste gebeden, soms met eigen woorden, een enkele keer stil 
overwegend… Maar een langere tijd in gebed doorbrengen, 
een half uur, een uur … Dat is lastig. We willen die tijd dan op
vullen met lezen, Rozenkrans, gebedjes zeggen. Maar een uur 
doorbrengen bij de Heer in stil gebed, dat is nog wat anders. 
Tenzij we een gids hebben. En dat is deze Jean Lafrance. Hij 
kende alle valkuilen, beproevingen, dorheden en oppervlak
kige gevoelens van het bidden. Zijn teksten zijn dan ook ont
nuchterd reëel en daarom zo bemoedigend.
In de loop van de jaren ontdekte hij dat drie gebedstradities 
elkaar aanvullen en verdiepen: die van de Carmel (Teresia, Jo
hannes van het Kruis, Thérèse en Elisabeth van de Drieeen
heid), die van Ignatius van Loyola en die van het Jezusgebed 
uit de oosterse kerken. Gaandeweg centreert alles zich rond 
wat hij noemt het ‘smeekgebed’. Als we al een beetje kunnen 
bidden, smeken we om nog meer te kunnen bidden. Als we 
al wat meer bidden, smeken we om te kunnen volharden. Als 
we om welke reden dan ook, bijna niet meer kunnen bidden, 
kunnen we altijd ‘smeken’: Heer, help mij; Heer, kom mijn on
geloof te hulp;  Maria, bid voor mij …
In het boekje Le Chapelet / De Rozenkrans verbindt Lafran

ce het Weesgegroet met het Jezusgebed. Beide zijn immers 
smeekgebeden: bid voor ons, zondaars - ontferm U over ons, 
zondaars. Hij brengt zo de Traditie van het Westen (het Wees
gegroet, de Rozenkrans, de litanieën) samen met die uit de or
thodoxe spiritualiteit (het Jezusgebed, de eindeloze Kyrie’s in 
de Liturgie, de Akatisthen). Jean Lafrance voert ons binnen in 
het wezenlijke van het katholieke gebed: smeken, Jezus’ barm
hartigheid afroepen, de voorspraak van Maria en de heiligen 
vragen. En dit onophoudelijk, zodat het hart bijna als vanzelf 
dit smeekgebed bidt. Het is het gebed van de zondaar, van het 
kind, van de arme, van de … heilige. Juist de heiligen zijn ‘sme
kende zielen’ geworden. En het echte smeekgebed raakt altijd 
het Hart van Jezus. Aan Maria geeft Lafrance daarom de titel 
Smekende Almacht: almachtig, want smekend.

In deze periode die voor de Kerk in ons land niet makkelijk 
is, zijn gidsen als Jean Lafrance meer dan welkom. Zijn boe
ken zijn nog wel te verkrijgen of te leen. Want deze periode 
vraagt om veel gebed, lang gebed, volhardend gebed, vraagt 
om smeekgebed.

* Het gebed van het hart, Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1981  
Bid tot uw Vader in het verborgene, Lannoo, 1983,  90 209 
1108 2 
De macht van het gebed, Lannoo, 1986, 90 209 1372 7 
De Rozenkrans - een weg naar een gebed zonder einde,  
Tabor, 1993,  90 659 7433 4 
Geef mij een woord, Lannoo, 1993, 90 209 2273 4 
(m.i. zijn mooiste boek) 
Als je bidt zeg dan Vader, Carmelitana, 1995, 90 70092 71 9 
Boven God niets, Carmelitana, 1997, 90 70092 81 6 
Verblijven in God, Carmelitana, 1998, 90 70092 87 5 
Volharden in gebed, Carmelitana, 2001, 90 76671 14 1  ■

DOOR PASTOOR JEROEN SMITH

Smeken is de sleutel 
tot Jezus’ Hart
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Mevrouw Greetje Snoek (61) 
woont in het Noord-Hollandse 
Warder. In deze regio werkt zij als 
catechist waarvoor ze een oplei-

ding volgde aan De Tiltenberg. De catechistenzen-
ding, in 2004, was nieuw in ons Bisdom Haarlem-
Amsterdam. Samen met een andere catechist ont-
ving zij van bisschop J. Punt deze zending. “Pionier 
zijn past wel bij mij. ”

G
reetje is een boerendochter uit een katholiek ge
zin van zes kinderen. “Mijn vader had een melk
veehouderij. Naast de koeien hadden we ook een 
werkpaard. Ik heb een heel mooie jeugd gehad in 
Weesperkarspel. Als kind hield ik al van het bui

ten zijn in de natuur. Dat is zo gebleven. Mijn ouders gaven het 
geloof op een ontspannen manier aan ons door. Het is mooi; 
al mijn broers en zussen gaan naar de kerk. Mijn vader was 
een heel toegewijde kerkganger. Toen hij op de basisschool zat 
wilde hij priester worden; later nam hij de boerderij over van 
mijn opa. Mijn moeder was een vurige vereerster van Maria.”

Het Heilig Hart van Jezus
“Na de middelbare school ging ik werken als secretaresse, om
dat het werk mij lag. Maar in mijn hart gaf het geen vervulling 
en ik bleef zoeken, vooral naar de waarheid.  Rond mijn dertig
ste had ik een wonderlijke ervaring. Ik was altijd wel gelovig, 
echter toen ervaarde ik God op een heel persoonlijke manier. 
Jezus zei in mijn hart tegen mij: ‘Ik ben altijd bij jou.’ Dat trof 
me diep. Ik wist toen meteen wat ik wilde; Hem beter leren 
kennen en voor Hem werken.  Deze betekenisvolle ontmoeting 
met Jezus veranderde mijn leven. Ik kwam op het spoor van 
de heilige MargarethaMaria Alacoque van ParayleMonial in 
Frankrijk. Naar haar ben ik vernoemd. De heilige Margaretha 
heeft zich, geïnspireerd door een visioen dat zij ontving, vu
rig ingezet om de HeiligHartverering te verspreiden. Het hart 
van Jezus laat zien hoeveel Hij van ons houdt. Op bedevaart 
in ParayleMonial leerde ik het Weesgegroet op een nieuwe 
manier bidden, woord voor woord belevend.”

Opleiding tot catechist
“Na de ontmoeting met Jezus vond ik de waarheid: Hij is de 
Waarheid.  Er groeide in mij het verlangen naar geloofsver
dieping en om mensen dichter bij Jezus te brengen. Ik schreef 

een brief naar Mgr. Bomers met de vraag waar een goede r.k. 
opleiding was. Hij meldde dat er een zou komen in Vogelen
zang. Zo heeft mijn leven een nieuwe wending gekregen, met 
mijn opleiding aan De Tiltenberg. Als catechist kan ik mijn ta
lenten benutten: o.a. creativiteit en organiseren. Het is fijn 
mensen samen te brengen. Een belangrijk deel van mijn werk 
is catechese geven, zoals de voorbereiding op de eerste heilige 
communie, alsook voorbereiding van familievieringen. Ik houd 
van luisteren naar dieptheologische lezingen, uitleg van Bij
belverhalen en dit doorgeven. Uiteindelijk verlangen we diep 
van binnen allemaal naar God: zo heeft God ons geschapen. Ik 
zie het als mijn missie om dat verlangen bij anderen wakker te 
maken. Geloven betekent dat je je leven met God deelt. Een 
persoonlijke ontmoeting is belangrijk. Het belangrijkste is te 
geloven in de Verrezen Heer!”

Het geloof doorgeven
“Bidden en danken doe ik graag. Ik vraag elke dag: 'God, wat 
wilt U dat ik doe?' Tijdens de communie in de kerk bid ik vaak 
om goede priesters. De heilige pastoor van Ars en priester Ed
ward Poppe, ja dat waren heilige priesters. Je ziet in hun leven 
dat zij nederig waren en oprechte liefde hadden voor de Heer 
en de mensen. Ik hoop oprecht dat het geloof bij iedereen aan 
wie ik catechese geef doorwerkt in hun verdere leven. Recent 
vroeg ik een kind: ‘Waarom wil je je eerste communie doen?’ 
Hij antwoordde: ‘Dan leer ik over Jezus en Maria; dat wil ik 
doorgeven en dan ben ik een soort kindpriester.’ Dat vond ik 
een heel speciaal antwoord. Wie weet wat de toekomst zal 
brengen voor deze jongen. God werkt vaak op manieren die 
we zelf niet kunnen bedenken. Hij zoekt steeds weer mensen 
die voor Hem willen werken. In feite hebben allen deze roe
ping. Wie bidt houdt pit.”  ■

DOOR PIETER KLAVER

"Ik ben altijd bij jou"

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.

Greetje Snoek in de catecheseruimte van de Sint Franciscus 
van Assisi-kerk te Oosthuizen. 


