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B
este leden van de gebeds-
kring en andere lezers van 
het Willibrordmagazine,
Daar is hij dan: het eerste 
Willibrordmagazine volle-

dig in kleur! U denkt misschien moet dat nu, is dat niet zonde 
van het geld? Dan kan ik u geruststellen: deze versie van het 
Willibrordmagazine is zelfs goedkoper dan de oude zwart/wit 
versie, anders zouden we het inderdaad misschien wel niet 
gedaan hebben. Onze nieuwe partner voor het drukken van 
dit magazine kan het magazine goedkoper, én in full-color le-
veren. Nou, dan weten wij het wel!
Want het katholieke geloof is toch een kleurrijk geloof! Het 
is geen zwart-wit geloof. U zult dat ook in dit Willibrordma-
gazine weer ontdekken in de kleurrijke verhalen over de 
zomerstages van de seminaristen, onze jaarlijkse retraite 
en bedevaart en vele andere mooie artikelen. Onze nieuwe 
“aanwas” binnen het seminarie is dit jaar ook weer kleurrijk: 
we hebben één nieuwe seminarist uit Nederland en twee uit 
het buitenland, één uit El Salvador (waar ook Josué vandaan 
komt, zie pg. 7) en één uit Polen. Deze laatste twee zullen in 
Nieuwe Niedorp gaan wonen, de eerste hier in Heiloo. Het 
totaal aantal seminaristen voor ons bisdom (incl. latere roe-
pingen) komt hiermee uit op twintig, maar, als God het wil, 

zullen er hiervan wel vijf (!) dit jaar tot priester worden ge-
wijd. Op zaterdag 16 november zullen in Heiloo vier van hen 
tot diaken worden gewijd, één van hen is dit reeds.
Er is nog een kleurrijke ontwikkeling: op 26 oktober zal Radio 
Maria zijn tweede studio in Nederland openen in het Juliana-
klooster in Heiloo, dus ook bij het Willibrordseminarie. Vanaf 
begin oktober zult u de seminariegemeenschap dan ook re-
gelmatig op de radio kunnen beluisteren tijdens het bidden 
van het getijdengebed. Zoals nu gepland zal dit i.i.g. iedere 
vrijdagmorgen zijn bij de lauden (om 7.00 uur). Bid u met 
ons mee? U kunt Radio Maria beluisteren via het internet, de 
app, of via een speciale DAB radio.
Voor nu veel leesplezier en zoals altijd: veel dank voor uw 
ondersteuning, zowel qua gebed als financieel. ■
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Woord van 
de rector

DOOR RECTOR J. DE WIT

Leefgemeenschap seminarie 2019-2020 bij het rondtrekkend 
beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de week van het 
gebed voor de vrede in Heiloo. 
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De eerste drie weken van juli 
heb ik doorgebracht in Lourdes 
om daar, met een medesemina-
rist van buurbisdom Rotterdam, 

Nederlandstalige dagpelgrims voor een dag te be-
geleiden. Hieronder wil ik jullie wat meer vertellen 
over wat ik daar gedaan en meegemaakt heb.

V
oor mij was het de eerste keer in Lourdes. Bij 
de eerste groepen heb ik daarom ook gezegd 
dat het mogelijk is dat zij meer van de plaatsen 
weten dan ik. Helemaal omdat de kruisweg en 
de stadswandeling uit het hart moesten gebeu-

ren, mocht ik dus geen boekje erbij houden ter ondersteuning. 
Omdat ik meer inspiratie kon halen uit 
de grote kruisweg op de berg, heb ik 
met mijn medeseminarist afgesproken 
dat ik de hoge kruisweg zou begeleiden 
en hij de lage. Het bijkomend voordeel 
daarbij was dat we elke dag beide vari-
anten aan konden bieden zodat de men-
sen konden kiezen welke ze wilden en 
in staat waren te lopen. Onderweg naar 
de kruisweg was er maar één ding dat 
ik kon doen: bidden tot de Heilige Geest 
om mij te inspireren voor de overwegin-
gen en om de harten van de pelgrims te 
openen voor de boodschap die Hij wil 
geven. Vertrouwend op de Heer heb ik 
de kruisweg kunnen leiden en verschil-
lende overwegingen kunnen geven. Als 
er aan het einde mensen kwamen ver-
tellen dat ze door iets aangeraakt waren, 
dacht ik meestal: “Heb ik dat gezegd? 
Dat komt dan van de HeiligeGeest." 
Tijdens het verblijf wilde ik ook wel naar 
Bartrès waar Bernadette tevens heeft gewoond. Helaas hielpen 
het programma en het weer niet mee voor mij om daar naar 
toe te lopen. Maar daar kwam de voorzienigheid van de Heer 
om de hoek kijken. Na een week in de zon staan en hopen dat 
er iemand kwam voor de stadswandeling, kwam er eindelijk 
een Vlaams echtpaar dat ik ook al een keer op de kruisweg had 
mogen begeleiden. Tegen het einde van de wandeling kreeg ik 
van hen de uitnodiging om met hen naar Bartrès te gaan met 
hun auto. Als ze meegaan met een seminarist bieden ze die 

mogelijkheid altijd aan. Daar zei ik geen nee tegen. Zodoende 
heb ik toch Bartrès kunnen bezoeken en de plaats waar het 
schaapsstalletje stond waar Bernadette heeft gewerkt. 
Op een zaterdagavond is de seminaristengroep uitgenodigd 
bij de gemeenschap van Cenacolo. In deze gemeenschap wor-
den verslaafden opgevangen om zich vrij te maken van hun 
verslaving. We kregen een mooi getuigenis van een Ameri-
kaanse jongeman die op een gegeven moment door zijn moe-
der in aanraking was gekomen met Cenacolo in Amerika om 
van zijn verslaving af te komen. Na een paar jaar is hij de ge-
meenschap uit gegaan om alleen te wonen. In de loop van de 
tijd merkte hij dat de band die hij met God had opgebouwd 
verslapt was en dat hij weer terug viel in de verslaving. Daarop 
besloot hij zelf om weer de gemeenschap in te gaan om zo zijn 
band met God te versterken en de verslaving te verslaan. Na 
de maaltijd hebben we met de gemeenschap aanbidding ge-
houden in de tuin, wat te zien is op de foto bij dit artikel. Het 
was erg mooi om verschillende leden van de gemeenschap 
hun noden bij de Heer te horen neerleggen door ze hardop uit 
te spreken. Vertrouwend op de Heer dat Hij hen zal helpen. 
Ik ben blij met al het mooie contact met de pelgrims en me-
deseminaristen die ik daar heb mogen ontmoeten. Bij de te-
rugreis heb ik zelf mogen vertrouwen op de Heer. De trein had 
vertraging waardoor ik de trein naar Nederland gemist had. 

Vertrouwend op de Heer dat het goed zou komen haalde ik 
een volgende Thalys die naar Amsterdam ging. Gelukkig heb 
ik daar een plaatsje kunnen krijgen en ben ik heelhuids terug-
gekomen om aan het nieuwe jaar te beginnen. Ik ben God, 
Maria en vele andere heiligen dankbaar voor deze mooie er-
varingen en stage. ■

Vertrouwen 
op de Heer

DOOR THOMAS BÖTTICHER

Aanbidding in de tuin van Cenacolo met de seminaristen 
en de gemeenschap die daar woont.
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Afgelopen zomer heb ik twee 
heel mooie stageplekken gehad. 
De eerste tien dagen van afgelo-
pen juli heb ik bij een dorps-

pastoor in Asturias (Noord-Spanje) doorgebracht. 
Vervolgens mocht ik nog eens tien dagen op 
missie met jongeren in Chili meemaken.

H
oewel de dorpen op de bergen van Asturias bij 
een eerste blik een paradijs zijn, is de situatie 
van de lokale bevolking ver van makkelijk. In 
de dorpen wonen nauwelijks jongeren; deze 
verhuizen meestal naar de steden op zoek 

naar betere kansen voor hun leven. Daarnaast is het gemid-
delde geboorteaantal in Asturias het laagste van het land en 
een van de laagste ter wereld (1,03 kinderen per vrouw). Bo-
vendien is het een berggebied waar landbouw en veeteelt om 
dezelfde reden moeilijker worden. Er wordt daarom ingezet 
op toerisme als bron van inkomsten. Bijvoorbeeld trekt de z.g. 
“Camino primitivo” – een van de oudste pelgrimsroutes naar 
Santiago de Compostela – door het dorp heen.
Deze omstandigheden maken het pastoraat niet gemakkelijk. 
Voornamelijk hield ik me bezig, samen met de pastoor, met 
door de dorpjes te trekken om er de heilige Mis te vieren. 
En veel Missen! De parochie telde nl. niet minder dan zestien 
plaatsen, tussen kerken en kapelletjes in van elkaar dichtbij 
liggende dorpjes. Het werk op het vlak van toerisme maakt 
immers van de zomer de drukste periode van het jaar; en dit 
geldt zeker ook voor de Kerk. De pastoor vertelde me dat hij 
gewend is elk weekend vijf zondagsmissen te vieren… Maar 
vergis u niet! Bij de Missen zijn vaak tussen de 1 en de 20 
mensen aanwezig. Behalve dan in Pola de Allande, d.i. de pa-
rochiezetel. Toen ik er was nam dit aantal tot een record van 
9 zondagsmissen toe, van zaterdag- tot zondagavond. Het was 
werkelijk een mismarathon! Ik heb veel respect voor de pries-
ters die op die manier hun leven geven.

Een typisch iets van de zomerperiode in Asturias zijn tradities 
zoals bijvoorbeeld de “romerías”, d.w.z. feesten ter ere van de 
patroonheiligen. Zelf heb ik het feest van Sint Christophorus, 
nl. de patroon van de vrachtautochauffeurs, mogen meema-
ken. Die dag lukte het ons bijna niet bij de kapel te komen 
vanwege de lange rij vrachtauto’s!
In de tweede helft van juli mocht ik een korte missiestage lo-
pen met studenten aan de universiteit. Omdat ik op vakan-
tie naar Chili ging (waar ik vandaan kom), vond dit ook daar 
plaats. De Pauselijke Katholieke Universiteit van Chili (PUC) 
organiseert voor elke winter- en zomervakantie 10 dagen van 
missie of sociale werkzaamheden op arme plekken over het 
hele land. Dit wordt druk bezocht door studenten. Zo kwamen 
rond de 2.000 jongeren naar de H. Mis van uitzending in de 
kapel van de universiteit. Het was bijzonder indrukwekkend 
zo’n massa jongeren bij elkaar te zien, die dagen van hun va-
kantie aan dit soort dingen besteden.
De studenten werden volgens opleiding ingedeeld en in een 
fors aantal groepjes naar een plaats uitgezonden. Ik ging naar 
Talca, een stad 250 km ten zuiden van Santiago (in Chileense  

begrippen is dat heel dichtbij). De groep bestond uit 16 stu-
denten uit verschillende opleidingen van de mensweten-
schappen (o.a. geschiedenis, filosofie, politieke wetenschap) 
plus ikzelf. Het dagelijkse rooster zag er min of meer als volgt 
uit: opstaan, gebed, ontbijt, deur-aan-deur-missie, middag-
maaltijd, rust, weer missie, avondmaaltijd, natafelen (bijvoor-
beeld een spel) en tenslotte avondgebed. 
Omdat dat deel van de stad voornamelijk uit nieuwbouw be-
stond, werden we door de lokale pastoor gevraagd de men-
sen te bezoeken en naar de recent opgebouwde parochiekerk 
uit te nodigen. Daardoor kregen we ook de kans om zeer rijke 
geloofsgesprekken te voeren. Daarnaast was de sfeer onder 
de studenten heel stimulerend. Ook binnen de groep vond als 
het ware een missie plaats. Ik kan zeggen dat deze ervaring me 
zeer heeft geholpen om de roeping weer te verfrissen. Ik ben 
God zeer dankbaar dat ik deze twee ervaringen heb mogen  
meemaken. ■

Zomerstage: 
dorpspasto
raat en volks
missie met 
studenten

DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

Enkele jonge missionarissen uit de groep.
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Zoals gewoonlijk heeft de semi-
nariegemeenschap zich op een 
nieuw studiejaar voorbereid met 
een geestelijke retraite en een 

korte aansluitende pelgrimstocht: de retraite vond 
in de Foyer de Charité te Thorn plaats. Vervolgens 
zijn we op bedevaart naar Vlaanderen geweest.

I
n de bedrijfswereld is het soms gebruikelijk met een 
vergadering te beginnen of met een uitvoerig gesprek 
over je eigen persoonlijke doeleinden, over wat je wilt 
doen en bereiken en over waar je in het komende jaar 
naartoe wilt groeien. Dat is het gewone gang van zaken 

in de wereld; vaak is er ook niets mis mee, maar van degenen 
die Jezus Christus willen volgen en zijn Kerk dienen wordt wat 
meer gevraagd: namelijk God op de eerste plaats te zetten, 
anderen uit liefde te dienen en open te zijn om naar zijn stem 
te luisteren en zijn wil te doen. Dat kunnen wij niet alleen 
noch op eigen krachten. Gelukkig komt God ons te hulp met 
de schatten van de Kerk. Helemaal passend was dan ook het 
thema van de retraite: “Ik sta voor de deur en klop. Als ie-
mand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem bin-
nenkomen en een feest met hem vieren en hij met Mij” (vgl. 
Openb. 3,20). Het is Jezus Christus die ons wil ontmoeten, die 
ons roept en van ons leven een avontuur wil maken. 
Om het kloppen van Jezus op de deur van ons hart én zijn 
stem te kunnen horen is het soms nodig al de drukte van deze 
wereld te verlaten en de stilte binnen te treden. Wij hebben 
dus een zesdaagse stille retraite gehad in een prachtig huis 
van de Foyer de Charité, te Thorn. Het bestaan van de Foy-
ers de Charité hebben wij te danken aan Marthe Robin, een 
vrouw uit een klein dorp in Frankrijk. Marthe Robin leefde 
in de twintigste eeuw en zij heeft ervaren hoe het geloof in 
Frankrijk steeds minder een rol speelde in het leven van de 
mensen. “De wereld is een geestelijke woestijn geworden. 
Er moeten daarom leven-brengende oases zijn waar men in 

contact kan komen met God. Die ontmoeting zal dan door de 
stilte geschieden”. Voor Marthe Robin wordt het zaligverkla-
ringsproces gevoerd, en ofschoon ze levenslang op bed lag 
omwille van een zware ziekte, heeft ze een wereldwijde in-
vloed gehad. Meer dan tienduizend mensen kwamen gedu-
rende de vijftig jaren dat ze op bed lag bij haar op bezoek om 
een woord van troost, geloof en bemoediging te krijgen.
De retraite deden wij samen met de seminariegemeenschap 
van Rolduc. De spirituaal, Dr. B. Hegge, heeft voor de inleidin-
gen gezorgd. Al op de eerste dag legde hij ons de bedoeling 
van deze retraite uit: “Het gaat er niet zozeer om iets nieuws 
te horen, maar om te blijven luisteren naar het Woord van 
God, vandaag, in onze situatie, en te herkennen waartoe Hij 
ons roept. De bedoeling is Jezus Christus en onszelf beter te 
leren kennen en te groeien in verbondenheid met en liefde 
tot Hem.” Wij hebben toen de brieven aan de zeven kerken 
uit het boek Openbaring behandeld. De boodschap ervan is 
actueel en van toepassing op ons! Jezus Christus vertelt in het 
begin van elke brief dat Hij de daden, dus de situatie van elk 
afzonderlijke kerk, kent. Hij prijst de goede daden en voor de 
slechte biedt Hij een weg van bekering aan. Uit liefde doet Hij 
dat natuurlijk, want Hij wil dat wij deel kunnen nemen aan 
het Rijk Gods!

Aansluitend is de seminariegemeenschap op bedevaart ge-
weest naar Vlaanderen. Daar hebben we o.a. de graven van de 
heilige Pater Damiaan (te Leuven), de zalige priester Edward  
Poppe (te Moerzeke) en het zalig ‘Paterke’ Valentinus Paquay  
(te Hasselt) bezocht. Allemaal op een eigen manier zijn ze 
voorbeelden van een heilig christelijk leven geworden; men-
sen die hun christen- en priesterleven ten volle beleefd heb-
ben. Het was werkelijk een heel positieve input bij hen te mo-
gen bidden en kennis te mogen maken met hun levens. ■

“Ik sta voor 
de deur en 
klop”
Stille retraite
en bedevaart

DOOR MIKEL PALIC

Retraitanten bij de toewijding aan Maria in de Foyer de Charité.
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Mijn naam is Josué Enmanuel Mejia Sanchez. 
Ik ben 25 jaar, geboren in El Salvador, Midden-
Amerika, hetzelfde land als de net heilig verklaarde 
Oscar Arnulfo Romero, heilig verklaard door Paus 
Franciscus op 18 oktober 2018. En ik woon hier 
in Nederland al zes en half jaar, ik kom uit een 
gezin met een broer en een zus, opgegroeid met 
een alleenstaande moeder, zij was degene die 
mij het geloof heeft overgebracht. 

I
k ben geboren in de hoofdstad 
van El Salvador, San Salvador, het 
land is ietsje kleiner dan Neder-
land. Het is een beetje jammer 
dat El Salvador een slechte re-

putatie heeft, vanwege het geweld dat 
daar bestaat, maar toch is dit het land 
waarin ik het cadeau van het leven heb 
gekregen en waarin God me heeft la-
ten zien dat het leven een prachtig ge-
schenk is, ongeacht het lijden dat het 
met zich meebrengt. 
Zoals ik al eerder zei, ik ben opgegroeid 
met een alleenstaande moeder, omdat 
mijn vader het huis verliet meteen na-
dat ik was geboren (ze waren niet ge-
trouwd). Daarom was voor mij de kin-
dertijd erg moeilijk want mijn vriendjes 
hadden een vader en ik niet. Later heeft 
mijn moeder nog iemand leren kennen, 
ik kreeg nog een broertje en een paar 
jaren daarna nog een zusje, maar kort 
daarna ging die man ook weg. Dus mijn 
moeder besloot zich alleen aan haar kinderen te wijden en 
geen andere man te zoeken. Ze was ook catechist voor kinde-
ren van Eerste Communie en Vormsel. Door het geloof heeft 
ze zich daarom nooit alleen gevoeld. Mijn moeder moest de 
rol van vader en moeder op zich nemen, mijn moeder heeft 
het goed gedaan, maar toch miste ik de figuur van een vader 
zoals in een normaal gezin. Toen dacht ik dat het feit dat wij 
arm waren, kwam omdat mijn vader niet bij ons was geble-
ven. Dit was ook moeilijk omdat mijn vader in een naburig 
dorp woonde en ik wist dat hij een ander gezin had, omdat 

zijn zoon, mijn broer dus, in dezelfde klas als ik zat want hij 
was een jaar jonger dan ik. Het was een moeilijke situatie, 
omdat ik dacht dat wat van mij was, genoten werd door een 
ander gezin. Daarom had ik een grote haat ten opzichte van 
mijn vader omdat hij mijn moeder en mij in de steek had ge-
laten. Ik was ook heel onzeker en heel verlegen en omdat ik 
altijd naar de kerk ging en misdienaar was, was dat een reden 
dat mijn vriendjes op school me uitlachten. 
Daarna ging ik naar de middelbare school, het was altijd 
moeilijk voor mij om vrienden te maken, daarom sprak ik 
nooit over mijn geloof en ik deed wat mijn vrienden deden 
om geaccepteerd te zijn. Maar toch was ik leeg van binnen. 
Gelukkig kwam de kerk me te hulp door de catecheses van het 
Neocatechumenaat: een charisma van de kerk. De catecheses 
hebben mij veel geholpen, ten eerste: kon ik rustig over mijn 
geloof spreken, ten tweede: heb ik gehoord dat God mij lief-
had en dat ik zelfs deze liefde kon zien, bijvoorbeeld door de 
goede moeder die ik had gekregen, ten derde: daar heb ik ook 
een geloofsgemeenschap gekregen waarin ik mijn geloof kon 
beleven en die voor mij heeft gebeden om mij met mijn vader 
te kunnen verzoenen.

Later heb ik mijn roeping tot het priesterschap gekregen en 
stelde ik mij beschikbaar om overal in de wereld te gaan om 
de priesteropleiding te volgen. Het is helemaal niet gemakke-
lijk geweest om mijn familie en mijn kleine dorpje te verlaten. 
En toch heb ik de Nederlandse taal overleefd en de cultuur 
leren kennen dankzij de hulp van God door concrete mensen 
die ik hier heb ontmoet. Nu woon ik in Het Grootseminarie in 
Heiloo, het is een kleine maar sterke gemeenschap. Toch vraag 
ik jullie om voor meer roepingen te bidden en ook voor ons.  
Bedankt voor uw aandacht en uw gebeden. ■

Uit hetzelfde 
land als 
de heilige 
Romero
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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 oplei-
ding. Wilt u meedoen? Geef u dan op als lid. Het verplicht u tot 
niets, behalve tot gebed. U ontvangt dan de gebedskaart thuis 
en met enige regelmaat het Willibrord magazine, met informa-
tie over het seminarie. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaar-
lijks terugkerende gebedsdag. U kunt zich opgeven met onder-
staande antwoordstrook. Bij voorbaat dank voor uw gebed. ■

Uw steun aan Het Grootseminarie
Bent u ook bereid de opleiding en vorming van nieuwe pries-
ters 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 gif-
ten 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 priester-
opleiding. Voor iedere intentie wordt niet altijd een aparte H. 
Mis gelezen, tenzij u dat zelf anders aangeeft. We kunnen niet 
garanderen dat de Mis gelezen wordt op de dag die u aan-
geeft, 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. mis-
intentie. De misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de 
Wit, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo. ■

Priestervakantie naar Stift Göttweig, Oostenrijk 
vrijdag 31 juli t/m zaterdag 8 augustus 2020
Grootseminarie St. Willibrord nodigt alle priesters van harte 
uit om mee te gaan op de priestervakantie naar Stift Göttweig 
in Oostenrijk. Deze reis kunnen we u aanbieden voor de prijs 
van slechts € 765 op basis van halfpension en eigen kamer 
met douche en toilet. De reissom is exclusief vervoer. Opgave 
is mogelijk tot 15 april 2020 per e-mail via pklaver@willi-
brordseminarie.nl, met vermelding van uw adresgegevens en 
telefoonnummer. Wacht niet te lang met aanmelden, want 
het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Contactpersoon 
is de heer P. Klaver, bereikbaar via telnr. 072-505 1073. Meer 
info: www.willibrordseminarie.nl ■

Zomerretraite voor priesters, diakens en pastoraal 
werkers te Thorn, Limburg 
Zondag 12 juli t/m zaterdag 18 juli 2020
In de zomer van 2020 wordt een mooie retraite gehouden 
voor priesters, diakens en pastoraal werkers onder leiding van 
pater G. Wilkens sj. De retraite is van zondag 12 juli t/m zater-
dag 18 juli 2020. De data zijn zo gekozen dat u geen vervanging 
hoeft te regelen voor de weekendvieringen. De richtprijs is € 
285,-. Opgave en binnenkort meer info via de website www.
foyer-thorn.nl. 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 di-
aken 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, Zilker-
duinweg 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:  ...............................................................................................................................................................

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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Voor onze lezers is een woord 
als “seminarie” vanzelfsprekend: 
het seminarie is de plaats waar 
jongens worden opgeleid om 

tot priester gewijd te worden. Toch is het als 
kerkelijke instelling verre van vanzelfsprekend. In 
zijn huidige vorm dateert het seminarie pas van de 
XVIe eeuw! Waarom is het seminarie dan ontstaan? 
Hoe werden de priesters daarvoor gevormd?

W
ellicht hebt u zelf andere tijden meege-
maakt waarin de (meerdere) seminaries 
in Nederland bloei-
den met roepingen 
voor het land of 

voor de missie. Ons seminarie ziet er 
tegenwoordig niet uit zoals een semina-
rie 40 jaar geleden eruitzag; dit is voor 
niemand een geheim. Er is dus kennelijk 
ontwikkeling, verandering. Misschien 
komt de vraag dan bij u op of de manier 
waarop wij seminaristen voorbereid 
worden op de toekomst, nog altijd goed 
en adequaat is. Al deze kwesties zou 
ik in een bredere context willen zetten 
door naar de geschiedenis van de pries-
tervorming te kijken.
Aan het begin van de Kerk bestonden 
geen seminaries. Onze Heer Jezus Chris-
tus heeft zijn twaalf apostelen zelf bij 
zich geroepen en opgeleid om ze ver-
volgens uit te zenden. De christenge-
meenschappen die door hun prediking 

ontstonden hebben wel van meet af aan priesters gehad. 
Daarvan getuigt bijvoorbeeld de brief van Jacobus (Jk 5,14) 
of de Handelingen der Apostelen (Hand 20,17 o.a.). Maar van 
een priesteropleiding was geen sprake. Hun vorming was de 
deelname aan de vieringen van de kerkgemeenschap, het 
luisteren naar het Woord van God, de catechese, het gebed. 
De leden van de gemeenschap die aan enkele morele eisen 
voldeden, mochten tot priester gewijd worden (vgl. b.v. Tt 
1,5-9) als ze daarnaar verlangden. Wat het onderricht betreft, 
ging dit niet veel verder dan de eenvoud van het geloof zelf.
Desondanks ontstond er in de Kerk van de eerste eeuwen 
een progressief contact met de heidense cultuur, dat is met 
de cultuur uit de Griekse en Romeinse wereld. Daarmee ont-
stond belangstelling voor goed onderricht en kwam men tot 
het oprichten van catechistenscholen. De eerste dateerden 
uit de derde eeuw. Toch werd de academische voorbereiding 
nog geen criterium om iemand tot priester te wijden; veeleer 
speelden geloof, zeden en gebedsleven er een rol in.
Een model dat zeer goede vruchten zou voortbrengen is ver-
bonden aan de figuren van de heilige bisschoppen Ambrosius 
en Augustinus (Ve eeuw). Voor de vorming van hun toekom-
stige priesters richtten ze leefgemeenschappen op, naar het 
model van de ondertussen reeds bestaande kloosters. Daar 
was het persoonlijk contact met de bisschop of een priester 
fundamenteel in de vorming. Dit soort centra ontwikkelden 
zich als het hart van het pastoraat in een bisdom. 
Wanneer de cultuur in de komende eeuwen (VIe - VIIIe) gro-
tendeels in verval zal raken, zal dit model de overhand krij-
gen. Bisschoppen en priesters verzamelden leerlingen om zich 
heen die zich op de wijding voorbereidden. Het dagelijks le-
ven was hun school: het gebed, het samenkomen met de ge-
meenschap, de studie in de vorm van persoonlijke verdieping, 
het pastoraat enz. Het is wel waar dat de studies in deze tijd 
niet altijd verdiepende kennis met zich meebrachten. 

Aan het einde van dit eerste artikel kun-
nen we concluderen dat de persoonlijke 
begeleiding de centrale factor van de 
priestervorming van de eerste eeuwen 
is. Priesterkandidaten werden allereerst 
door het voorbeeld en de begeleiding 
van hun voorgangers gevormd. Gebed, 
liturgie, prediking, moraal; alles leerden 
zij uit de praktijk. De historische en cul-
turele ontwikkelingen tijdens de Mid-
deleeuwen zullen echter om een betere 
voorbereiding van de priesterkandida-
ten vragen. ■ 

Bronnen: Bartelink, G., “De vorming 
van priesters in de oude Kerk” in 
De vorming van de priester in de loop 
der eeuwen, Rolduc, Kerkrade 2001.
Hamans, P., Geschiedenis van de katholieke 
Kerk, deel I, Parthenon, Kerkrade 2014.

Penseel
streken uit de 
geschiedenis 
van de pries
teropleiding 
(deel I)

DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

Wijdingskandidaten moesten het Latijn 
beheersen om bijvoorbeeld het Evange-
lie te kunnen voorlezen. Hier een stukje 
uit het evangelie volgens Mattheüs.
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Bijna alle studenten aan het mis-
sionair Seminarie Redemptoris 
Mater komen uit het buitenland. 
Daarom krijgen ze gedurende 

hun eerste jaar studie elke dag Nederlandse les. 
Ton Reisner geeft nu al langer dan vijftien jaar 
Nederlands op het seminarie.

U bent al jaren werkzaam als docent Nederlands op het 
seminarie, hoe bent u daar terechtgekomen?

O
p het ROC Horizon College in Hoorn kwam ik tij-
dens de pauze in gesprek met een seminarist die 
daar NT2-lessen (Nederlands als tweede taal) 
volgde. Hij vertelde me dat de rector en de de-
caan van het seminarie in Niedorp op zoek wa-

ren naar een docent Nederlands die er wilde komen lesgeven, 
waarop ik zei dat ik in Nieuwe Niedorp woonde en wel met 
hen in contact wilde komen. Na onze kennismaking zag ik de 
mogelijkheid op korte termijn aan het einde van de middag de 
lessen Nederlands te verzorgen. Het liefst had men echter dat 
de lessen in de ochtend plaatsvonden gedurende vijf dagen 
per week. Aangezien ik niet alle ochtenden kon komen, heb 
ik twee andere bekenden (docenten Nederlands, eveneens 
woonachtig in Nieuwe Niedorp) gevonden die een of twee 
dagdelen beschikbaar waren en sindsdien geven wij – met 
veel plezier – meer dan vijftien jaar Nederlands!

Hoe ervaart u het lesgeven aan priesterstudenten? Krijgt 
u er zelf ook iets van mee?
De seminaristen leiden wij op voor het Staatsexamen II en 
wanneer ze dit taalniveau voor alle vier de onderdelen heb-
ben behaald, zijn ze in principe op de universiteit toelaatbaar. 
Het streven is hen in twee jaar voor te bereiden op het ge-
noemde examen. Sommigen (talentalenten) konden reeds 
binnen de gestelde periode al voor dit examen opgaan, en 
met succes.
Het is dankbaar werk, bovendien geeft het ons energie; de 
studenten zijn sympathiek, gemotiveerd en ijverig, wat voor 
een docent natuurlijk een ‘feestje’ is. Ook krijgen wij hun  
cultuur en hun zienswijze op het leven mee, wat interessant 
is. Daarnaast leren wij woorden en zinnetjes uit hun eigen 
taal: Spaans, Italiaans, Kroatisch, Pools en Engels.  

En ja, aangezien de seminaristen geneigd zijn onderling in hun 
moedertaal te communiceren, blijft het voor enkele lastig het 
Nederlands snel onder de knie te krijgen. Wij zijn in elk geval 
blij dat tijdens de maaltijden en andere bijeenkomsten waar 
ook Nederlanders zijn, Nederlands de voertaal is. Immers, 
hoe regelmatiger en intensiever je met de doeltaal in contact 
bent, hoe sneller je je de taal eigen maakt.

Heeft u nog contact met oud-studenten die nu al priester 
zijn geworden?
Wij hebben met enkele oud-seminaristen, van wie sommige 
priester zijn, nog steeds contact via Whatsapp en/of e-mail. 
Bovendien hebben wij op uitnodiging een priesterwijding of 
de viering van de eerste H. Mis in de plaats van herkomst in het 
buitenland mogen meemaken. Voor een collega is het onder-
linge contact ook de aanleiding geweest samen met haar man 
in het land van herkomst van de student de vakantie door te 
brengen. Al met al vormen deze ervaringen een verrijking voor 
ons drieën: Karla, Eveline en mijzelf. Omgekeerd nemen wij de 
studenten jaarlijks mee op excursie naar een trekpleister als 
de Zaanse Schans, het Scheepvaartmuseum en tussendoor la-
ten we ze haring of oliebollen proeven. 

Wat vindt u het leukste of het meest motiverende aan 
lesgeven op het seminarie?
Zowel in Nieuwe Niedorp als in Heiloo weten wij ons welkom 
en wij zien onze aanwezigheid daardoor ook als vanzelfspre-
kend. Het is overigens telkens weer bijzonder een wijding te 
mogen meevieren en te zien hoe blij een ieder is. Ook het 
feest na afloop biedt ons de gelegenheid kennis te maken met 
de ouders en overige familieleden van degene die de priester-
wijding heeft ontvangen. Wij zijn dankbaar de seminaristen 
van dienst te kunnen zijn bij het leren van de taal, die voor-
waardelijk is om de studie te kunnen volgen en het priester-
ambt in Nederland te kunnen uitoefenen. ■

Interview 
met docent 
Nederlands

DOOR ERIC VENNEKER

Ton en enkele seminaristen bij een les Nederlands.
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Nee, dit is geen typering van de 
Nederlandse volksaard! Maar 
wellicht kan deze eigenschap wel 
bijdragen aan onze heiligheid.

Over Maria nooit genoeg

D
at is het bekende gezegde: de Maria numquam 
satis. Helaas wordt het te vaak in een soort ver-
goelijkende zin gebruikt: alweer de Rozenkrans, 
alweer een preek over Maria, alweer naar een 
bedevaartsplaats van Onze Lieve Vrouw? Ja, 

want over Maria nooit genoeg. Maar het adagium is bedoeld 
als een vanzelfsprekende katholieke beweging: aangezien 
Maria een uitzonderlijke rol heeft in het heilsplan van de drie-
ene God, kan er over Haar en haar rol nooit genoeg gespro-
ken, nagedacht, gepreekt en vooral gebeden worden.
De drie-ene God is “in zichzelf oneindig volmaakt en geluk-
kig”, aldus de eerste zin van de Catechismus van de Katholieke 
Kerk. Dus over God, Vader, Zoon en Geest, zeggen we nooit 
genoeg. Dat betekent dat we bij zijn heilshandelen en bij Haar 
die hierin een unieke plaats toebedeeld kreeg, ‘nooit genoeg’ 
kunnen stilstaan.

Dit is weer even genoeg!
Maar laten we niet vergeten dat de devotie tot Maria is als het 
instappen op een achtbaan. Tenminste dat zou het moeten 
zijn. Er bestaat een devotie, die zichzelf duidelijk begrenst: 
tot hier en niet verder. En laten we wel zijn, in het land der 
onverschilligen is iemand die af en toe een kaarsje bij Ma-
ria brandt al ‘tamelijk heilig’. Maar hier wordt Maria op ‘een 
voetstuk’ gehouden en Ze moet daar vooral niet vanaf komen. 
Ze mag voorspreekster zijn, toevlucht in nood, misschien nog 
een beetje moeder …. Maar niet meer dan dat. Zeker niet De-
gene die ons dieper binnen voert in de band met Jezus en ons 
deelachtig maakt aan haar beschikbaarheid. Want dan zitten 
we in de ‘achtbaan’ van de heiliging.

Voor Maria nooit genoeg?
Toen Adrienne von Speyr (1902-1967) tegen Hans Urs von Bal-
thasar (1905-1988) zei, dat hij niet meer genoeg bad, vroeg 
hij: Wat kan ik dan doen? Zij antwoordde aan deze geniale 
theoloog: “Er is maar één middel, heel eenvoudig: wij moeten 
de Moeder de hand reiken.” Dat is het. Als Maria onze hand 
krijgt, voert Zij ons verder op de weg van de overgave, be-
schikbaarheid en daarmee heiligheid. Zij leert ons de Wil van 

Jezus te zoeken en te doen. Zij helpt ons aan de voet van het 
Kruis te staan. Zij onderwijst ons hoe we de heilige Communie 
goed ontvangen en wat de onmisbare waarde van de Biecht 
is. Maria ziet als echte moeder de mogelijkheden in ons om 
te groeien, om  heilig te worden, hoe zondig we ook zijn (ge-
weest). Voor haar bestaat het lauwe verweer “Zo ben ik nu 
eenmaal” niet. Voor Haar is dit ‘niet genoeg’. 
We zien het ook in de geschiedenis van de Kerk. We denken 
vaak: grote heiligen zijn ook grote Mariavereerders. Maar het 
is andersom: grote Mariavereerders kunnen grote heiligen 
worden. Zij maakt hen immers “Christusgelijkvormig”. Maria 
is dus niet een soort ‘extra’ voor vrome zielen of zoals protes-
tanten en evangelicalen wel eens zeggen: “typisch katholiek”.  
Zij is immers door de Heer aan ons allen geschonken als “de 
hulp die bij ons past”(zie Genesis 2,20).

Stap voor stap, kraal voor kraal.
“Is er meer?” Het was ooit een slogan om mensen aan het 
denken te zetten over het christelijk geloof, maar de Neder-
lander gebruikt deze zin anders: “Is er nog meer!? Graag!” We 
willen altijd meer: wie nauwelijks wat heeft, om het minimale 
te hebben; wie het minimale heeft om toch een beetje erbij te 
krijgen; wie voldoende heeft, om nog meer te vergaren. Het 
is nooit genoeg. Maria kan dit ‘nooit genoeg’ ombuigen, naar 
grotere inzet voor God, de Kerk en het heil van de zielen. Zij 
kent haar ‘kinderen’ en weet dat dit stapje voor stapje moet 
gebeuren. Mede daarom heeft de Kerk ons de Rozenkrans ge-
geven. Het Weesgegroet is een smeekgebed tot Maria. We 
laten kraal voor kraal oor onze vingers gaan en waar we Maria 
één vinger geven, neemt Zij gelukkig de hele hand. ■

Het is nooit 
genoeg…

“Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans” 
van Lorenzo Lotto (1539).

DOOR PASTOOR JEROEN SMITH
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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.

Al eerder berichtte het Willibrord 
magazine over het bestaan van 
een bijzonder initiatief van 
Aanbidding in Amsterdam. In de 

Onze Lieve Vrouwekerk vindt iedere donderdag-
ochtend tot vrijdagavond uitstelling van het Aller-
heiligste plaats. Een vaste groep van gelovigen 
zorgt ervoor dat er altijd ten minste twee mensen 
in gebed aanwezig zijn, ook ’s nachts. Ik spreek op 
deze plek met mevrouw Eugenie van den Eijnden 
(79), medeverantwoordelijke voor de organisatie 
en één van de velen die meedoet in het gebed.

M
evrouw Van den Eijnden komt uit Velp bij 
Arnhem en groeide op in een gezin van vijf 
kinderen. “Mijn ouders waren liefdevol, 
hadden alles over hun gezin, zonder al te 
veel uiterlijkheden. Veel heb ik aan hen te 

danken, vooral mijn geloof. Naar de kerk gaan heb ik nooit ver-
velend gevonden. Ik denk met genegenheid terug aan de tijd 
dat ik bij mijn Eerste Communie een mooi wit jurkje droeg en 
dat ik dikwijls bruidje mocht zijn in de kerk. Mijn lagereschool-
tijd was bij de nonnen, een meisjesschool. Daar leerde ik ook 
over roeping. Het kon zomaar zijn dat je ‘een stemmetje uit de 
hemel hoorde’ om zelf non te worden. Ik hoopte als kind al-
tijd maar dat ik dat stemmetje nooit zou horen. Hoewel ik van 
onze Zusters hield, trok zelf non worden me toch niet aan.” 

De Voorzienigheid 
“Als je vroeger geen roeping tot het religieuze leven had dan 
ging je trouwen. Dat was toen heel vanzelfsprekend. Ik heb 
lange tijd gedacht dat dat ook mijn bestemming zou zijn, maar 
uiteindelijk is het nooit zover gekomen. Pas later ben ik dat als 
een zegen gaan ervaren, en kan ik nu zeggen dat ik een geluk-
kig mens ben geworden.
Als ik zo terugkijk op mijn leven, dan zie ik dat God voor mij 
telkens een nieuwe deur opende. Na mijn lagere school ging 
ik naar het Gymnasium en daar deed ik de bèta-richting, wat 
me niet zwaar viel. Tevens was ik druk met professioneel bal-
let, maar toch koos ik voor de Academie voor Lichamelijke  

Opvoeding. Dat was een leuke en interessante opleiding, 
maar een carrière als gymjuffrouw leek me toch niet aantrek-
kelijk. Met een korte extra opleiding kon ik een baan krijgen 
als medisch secretaresse van een ziekenhuisinternist. Veel 
van mijn kennis en kundigheden kon ik hierbij inzetten. Na 
mooie ziekenhuisjaren, en wat buitenlandse omzwervingen, 
voelde ik de behoefte aan een zelfstandig beroep. Zo ben ik 
op mijn 32e de opleiding tot fysiotherapeut gaan volgen, en 
als zodanig heb ik vervolgens vele jaren en met veel plezier in 
een ziekenhuis in Amsterdam gewerkt. Het was precies wat 
ik graag wilde toen ik aan mijn opleiding begon. Nadat ik ge-
noodzaakt was te stoppen met mijn werk hadden mijn ouders 
beurtelings extra hulp nodig; ik ben toen weer bij hen gaan 
wonen en heb tot hun dood voor hen gezorgd. Dat ik dit heb 
kunnen en mogen doen vervult mij met grote dankbaarheid.” 

Een geestelijk thuis
“Toen ik in het centrum van Amsterdam kwam wonen ging ik 
in de buurt op zoek naar een katholieke kerk. Zo ontdekte ik 
de Onze Lieve Vrouwekerk. Het was voor mij al gauw duide-
lijk, ja, bij deze kerk wil ik horen. Door de tijd heen heeft mijn 
geloof zich steeds verder verdiept. Jarenlang wilde ik een keer 
een bezoek brengen aan Medjugorje, wat in 1999 eindelijk is 
verwezenlijkt. Dat bezoek heeft veel indruk op me gemaakt. 
Tevens ben ik betrokken geraakt bij het gebed om roepingen 
elke eerste zaterdag van de maand in Heiloo. We bidden hier 
in Amsterdam ook om priesterroepingen. Dat is zo belang-
rijk. Als we als Kerk immers geen priesters meer hebben, dan 
houdt het gewoon op. Ik ben erg blij dat we hier nu elke week 
drieëndertig uur onafgebroken Aanbidding kunnen hebben. 
Zelf ben ik van het begin af aan bij dit initiatief betrokken ge-
weest; het is mooi en dankbaar werk, waar ik me graag voor 
inzet. Op deze manier kan ik mijn steentje bijdragen aan het 
Grote Geheel.” ■

Mevrouw Eugenie van den Eijnden in de kapel van de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam waar iedere week 
de Aanbidding plaatsvindt.

“Ik kan 
mijn steentje 
bijdragen.”

DOOR PIETER KLAVER


