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B
este leden van onze Gebeds-
kring en andere lezers van 
het Willibrordmagazine,
Fijn dat ik u wat mag schrij-
ven. Wat hebben we een 

mooie diakenwijding gehad afgelopen 16 november in Heiloo! 
Vier mannen die hun leven hebben toegewijd aan God, aan 
de verkondiging van het Evangelie en het dienstwerk in de 
liturgie en maatschappij als (transeunt) diaken. Drie van hen 
uit het buitenland, missionarissen dus: Javier, Juan Andres en 
Mikel, en één van eigen bodem: Bert, die notabene blind is. 
Ja, God gaat een bijzondere weg met mensen.
De viering was ook zo mooi door de speciale zang: die werd 
dit keer door vier seminaristen verzorgd o.l.v. muziekdocent 
Alvaro Rodriguez Luque. Dit bracht de liturgie echt dicht bij 
de mensen, en er was hierdoor ook veel participatie. De volle 
Bedevaartkapel vierde in zijn geheel mee.
Wijdingen als deze tonen aan dat ons gebed om roepingen niet 
voor niets is, integendeel. Ook de hele novembermaand heeft 
in het teken van het gebed om roepingen gestaan, de eerste 
week op voorspraak van de H. Willibrord met alle bisdommen, 
en de hele verdere maand in combinatie met veel mensen in 
Polen, ook op voorspraak van de Eerste vijf Poolse martelaren- 

broeders. Laten wij weer veel van dit gebed verwachten.
Verder moeten we ook erop uit trekken, op missie, we moe-
ten een missionaire kerk zijn. Met de jongeren van het Heilig-
dom O.L.V. ter Nood zijn we vrijdag 13 december al op missie 
geweest in Alkmaar met de speciale versie van Meet & Greet 
the Lord: on Mission! De seminaristen waren hier ook bij, en 
op 24/25 maart zullen alle seminaristen deelnemen aan de 
conferentie in Oudenbosch met priester Mallon uit Canada: 
De Missionaire Parochie, Als God Renoveert. In het volgende 
Willibrordmagazine berichten wij u hier graag verder over. 
Voor nu wensen wij u eerst: een heel Zalig Kerstmis en veel 
zegen voor het nieuwe jaar! Veel dank ook voor uw gebed en 
steun in het afgelopen jaar.  ■
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de rector
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Op zaterdag 16 november was 
het groot feest, zowel in de  
hemel als op aarde, want er  
werden vier (jonge)mannen  

tot diaken gewijd: Mikel Palić, Bert Glorie, Javier 
Acuña en Juan Andres Correa del Río. 

D
e wijding vond plaats tijdens een viering van de 
Heilige Mis in de bedevaartskapel van het Hei-
ligdom Onze Lieve Vrouwe ter Nood te Heiloo. 
Mgr. Punt ging voor en werd vergezeld door 
een menigte van priesters, diakens en er waren 

maar liefst rond de 550 gelovigen. Voorafgaand aan de Mis was 
er biechtgelegenheid en werd er gezamenlijk de rozenkrans 
gebeden. Tijdens de Mis waanden alle aanwezigen zich in de 
hemel door de prachtige zang van een gelegenheidskoor van 
seminaristen en vrienden, en na afloop van de viering konden 
de kersverse wijdelingen gefeliciteerd worden tijdens de re-
ceptie in het bedevaartscafé van het Heiligdom: het Oesdom.  
De dag werd nog verder opgeleukt met een mooi zonnetje en 
de sfeer was vreugdevol. 
Bovendien zal het over een half jaar nogmaals groot feest zijn 
wanneer de nieuwe diakens tot priester worden gewijd: de 
tweede graad van het wijdingssacrament. Het priesterambt 
heeft namelijk drie graden: diaken, priester en bisschop. 
Ik heb voor u aan Mikel gevraagd om ons te vertellen over zijn 
ervaring van de wijding en over hoe hij zich heeft voorbereid 
op deze mijlpaal op zijn levensweg. 

Hoe kijk je terug op de jaren van voorbereiding op 
je wijding?
Ik ben heel blij met de voorbereiding en de vorming die ik 
mocht genieten. Er zijn ontzettend veel mensen die mij op de 
weg van het geloof en de onderscheiding van de roeping heb-
ben geholpen. Ik kan de periode van de voorbereiding niet re-
duceren tot de tijd van het seminarie. Voordat ik in het semi-
narie kwam, moest er namelijk nog heel wat gebeuren. Daar-
om ben ik heel dankbaar voor mijn ouders die de eerste waren 
die mij het geloof hebben doorgegeven. Ik ben ook dankbaar 
voor de Kerk, die door haar vele charisma’s mij wist te berei-
ken in een periode van mijn leven waarin het geloof bijna 
niets meer voor mij betekende. Ik had een plaats nodig waar 
ik de Heer kon leren kennen, waar ik zijn stem kon leren on-
derscheiden van alle andere stemmen in de wereld, en waar ik 
mij door Hem bemind kon voelen zoals ik ben. Deze plaats  

in de Kerk heeft de Heer voor mij bereid binnen de Neocate-
chumenale Weg. En ik ben daarom heel dankbaar voor mijn 
catechisten en mijn gemeenschap, zowel in Kroatië als in  
Almere, die in mijn geloof en mijn roeping een essentiële rol 
hebben gespeeld. 

Vier nieuwe 
diakens rijker

DOOR MELLE PUNTER

Wijdelingen liggen plat ter aarde tijdens de litanie 
van alle heiligen.

Mikel Palić met zijn familie en Mgr. Hendriks.

4 WILLIBRORD MAGAZINE



Om wijdelingen goed voor te bereiden voorziet onze 
Moeder de Kerk in een gedegen opleiding in het semina-
rie. Deze tijd van de voorbereiding duurt, alleen al qua 
studie, zes jaar. Hoe kijk je hierop terug? 
Mijn vormingsperiode in het seminarie is redelijk lang ge-
weest, in totaal negen jaar, maar ik zou er niets aan willen ver-
anderen. Ik ben in november 2010 naar het Redemptoris  
Mater seminarie te Nieuwe Niedorp gekomen. In 2015 ben ik 
naar het Grootseminarie St. Willibrord overgegaan met de be-
doeling om de gemeenschap daar te steunen. De laatste twee 
jaren ben ik op itinerantie geweest, een soortement missie-
stage, in Israël en Duitsland. 
Er zijn talloze anekdotes die ik van mijn seminarietijd kan ver-
halen. Ik vertel er nu maar één. Toen ik in het seminarie aan-
kwam was ik een echte ramp. Daarom was de schare van do-
centen niet genoeg om mij op het rechte pad te zetten. Er was 
nog genoeg werk voor niet één of twee, maar zelfs voor drie 
verschillende rectoren. Ik ben begonnen met rector Luc 
Georges, voor een korte periode was rector Gerard Bruggink 
mijn rector, en nu is de beurt aan rector Jeroen de Wit. Ik heb 
van hen allen veel geleerd en ik ben hen dankbaar voor hun 
geduld en vaderlijke zorg. 

Hoe kijk je terug op de dag van de wijding? 
Het was voor mij een zeer intens, belangrijk en emotioneel 

gebeuren. Ik ben heel blij hoe het gegaan is. De liturgie was 
hemels, de woorden van Mgr. Punt waren inspirerend, ze heb-
ben mij veel moed gegeven, en het koor zong prachtig. Mijn 
hele familie is uit Kroatië hiernaartoe gekomen, samen met 
enkele broeders vanuit mijn oorspronkelijke gemeenschap in 
Kroatië. Toen ik ze daar allemaal zag - samen met de semina-
risten en mijn broeders uit de gemeenschap van Almere - 
toen dacht ik aan al die moeilijke en mooie momenten van de 
afgelopen jaren en ik moest me inhouden om niet in tranen 
uit te barsten. Het was voor mij een zeer ontroerende dag.

Hoe zal je (korte) leven als diaken eruit gaan zien? 
Eigenlijk blijf ik, als het goed is, diaken voor eeuwig. Ja, ik 
weet dat het groot klinkt. Ik moet zelf ook eraan wennen. Ik 
weet dat ik als diaken vooral uitgenodigd ben om te dienen. 
Dat brengt ook een bijzondere rol in de liturgie met zich mee, 
maar het beperkt zich niet daartoe. Ik hoop veel mensen te 
kunnen dienen door het huis- en ziekenbezoek, en door aan-
dacht te geven aan de noden van de lokale parochiegemeen-
schappen. Tenslotte dient deze periode ook als een directe 
voorbereiding op de priesterwijding.

Als God het wil, word je over een half jaar priester 
gewijd. Wat zie je als de taken van een priester, wat is 
de voornaamste taak van priesters in deze tijd? 
Men kan zich vandaag als priester niet meer beperken tot het 
toedienen van de sacramenten. Een open houding is nodig 
om naar buiten te trekken en Jezus bij de mensen te brengen. 
In dit werk van de nieuwe evangelisatie gaat Christus ons 
voor. Hij bereidt de mensen die Hem willen ontvangen voor, ik 
moet slechts mijn persoon aan Hem ter beschikking stellen en 
op die manier zijn heilsplan dienen. 
We leven ook in een snel veranderende maatschappij. Ik denk 
dat het een kunst is om als priester de radicaliteit van de blij-
de boodschap aan de mensen van deze tijd te verkondigen en 
tegelijkertijd trouw te blijven aan wat wij van de Kerk hebben 
ontvangen. ■

Mikel Palić ontvangt de Heilige Schrift uit de handen 
van Mgr. Punt.
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Elk jaar vieren wij vol vreugde 
de dag van Sint-Willibrord onze 
patroonheilige, wiens naam ons 
seminarie draagt. Deze dag zijn 

wij altijd vrij van college om een bedevaartplaats 
hier in de omgeving te bezoeken en deze keer 
gingen wij naar Dokkum, waar de kapel staat ter 
ere van Sint-Bonifatius, onze tweede patroonhei-
lige. Wij hebben ook Kamp Westerbork bezocht 
in Drenthe en om af te sluiten lekker gegeten 
in een Surinaams restaurant.

A
angekomen in Dokkum 
werden wij opgewacht 
door een parochiaan 
die ons zou begeleiden 
tijdens ons bezoek aan 

deze mooie kapel ter ere van Sint-Bo-
nifatius. Om de rondleiding te beginnen 
hebben wij naar een verhaal geluisterd 
over een bron die volgens de legende 
door Sint-Bonifatius zou zijn ontstaan. 
De bron is altijd belangrijk geweest voor 
de watervoorziening van Dokkum en 
aan dit verhaal zijn ook genezingsver-
halen verbonden, net als aan ons putje 
hier bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in 
Heiloo. Wij hebben ook van een lekker 
kopje koffie genoten en naar een film 
gekeken over het leven en missiewerk 
van Sint-Bonifatius. Vervolgens hebben 
wij de plechtige Eucharistie gevierd ter 
ere van Sint-Willibrord in aanwezigheid van pastoor Douma, 
de pastoor in Dokkum. Ons bezoek in Dokkum afsluitend heb-
ben wij snel een lekkere soep gegeten voorzien door onze 
gastheer in Dokkum. Wij hebben daar een mooie ochtend 
doorgebracht en moesten daarna snel vertrekken naar het 
volgende bezoek, want wij hadden al vertraging.
Met haast zijn wij in Kamp Westerbork aangekomen om daar 
een rondleiding te krijgen. Dit kamp is in 1939 gebouwd om 
Joodse vluchtelingen uit Duitsland op te vangen. Het was in 
de Tweede Wereldoorlog vanaf 1942 echter een doorgangs-

kamp naar concentratiekampen als Auschwitz en Sobibor en 
stond toen bekend als het “voorportaal van de hel”. In de ja-
ren 1945- 1948 fungeerde het als interneringskamp voor per-
sonen die van collaboratie met de nazi’s werden verdacht.
Op het kamp zelf is niet zoveel meer te zien, want het was 
moeilijk alles wat daar stond te bewaren. Maar de dingen die 
over het kamp iets kunnen vertellen, staan daar wel: enkele 
foto’s laten de hele procedure zien die de joden moesten on-
dergaan om daar geregistreerd te worden. Er zijn foto’s die 
ook laten zien dat men wilde dat het leven van de joden daar 
normaal zou lijken: de straten en de huizen waren net als in 
norma le wijken. Wij hebben ook naar indrukwekkende verha-
len van de gids geluisterd over mensen die dit kamp overleef-
den en die terug zijn gekomen met hun familie. Wij hebben 
een monument gezien van een spoor dat heel bekend is van 
dit kamp. Het heeft een bijzondere structuur want het is een 
teken waar het spoor voor bedoeld was: deze trein bracht de 
mensen naar die kampen waar de dood op hen stond te wach-
ten. Daarom heeft deze trein de sporen richting de hemel.
Wij hebben in het Herinneringscentrum het museum bezocht 
waar ze een filmpje lieten zien dat gemaakt werd in de tijd dat 
de gevangenen in het kamp aankwamen en dat de verschil-
lende activiteiten aldaar liet zien. In de video konden we zien 
dat er in het kamp zelfs voetbalwedstrijden werden georgani-

seerd waarbij de talentvolle spelers werden vrijgesteld van de 
zware werkomstandigheden, dit ten bate van propagandafilm-
pjes. Wij hebben het hele museum bezocht en gekeken naar 
de vele herinneringsstukken  die daar worden tentoongesteld.

En om deze mooie dag af te sluiten gingen wij samen eten 
met de priesterstudenten en met onze rector en studiepre-
fect. Het is een actieve dag geweest en om het mooi af te 
sluiten, gingen we samen als gemeenschap aan tafel. ■

Dies: van  
Dokkum naar 
Westerbork

DOOR JOSUÉ MEJÍA SANCHEZ

Het seminarie viert de Heilige Mis in Dokkum. 
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Op 27 september werd het 
40-jarig priesterjubileum van 
Mgr. Hendriks gevierd (echte 
datum is 29 september). Bij de 

Mis en het daaropvolgende drukbezochte feest 
werd hij in het zonnetje gezet. Daarvoor echter 
was er een, tevens drukbezochte, studiedag 
vanuit het Katholieke Alphacentrum.

D
e spreker was onze spirituaal, pastoor Jeroen 
Smith. Hij vertelde over het belang van nieuwe 
evangelisatie en dat het een project van lange 
adem kan zijn. Het kan jaren duren voordat er 
merkbaar verschil is gekomen en de mensen 

(weer) tot het geloof komen en naar het 
geloof willen leven. Een ander belangrijk 
punt dat hij noemde is dat er geen suc-
cesformule bestaat. Er zijn verschillende 
bestaande initiatieven die uitgeprobeerd 
kunnen worden, maar dat betekent niet 
per se dat die voor elke parochie wer-
ken. Wat in de ene parochie de mensen 
de kerk in haalt, kan in een andere paro-
chie de mensen wegjagen. Daarom is het 
goed om niet krampachtig aan een me-
thode vast te blijven houden die bij de 
nabijgelegen parochie goed werkt, maar 
in de eigen parochie geen zoden aan de 
dijk zet. Blijf nieuwe dingen proberen tot 
je iets vindt dat in de betreffende paro-
chie werkt en gebruik dat om het geloof 
weer naar de mensen te brengen waar-
door ze ook weer naar de kerk gaan. 
In het tweede gedeelte van de dag ging 
pastoor Smith meer in op de Alpha-
cursus. Father James Mallon adviseert 
in zijn boek Als God renoveert (Divine Renovation) om daar-
mee te beginnen. Het is een pre-catechese waardoor het 
een instapcursus kan zijn om het geloof te verdiepen. Daarbij 
merkte pastoor Smith op dat deze methode niet voor ieder-
een werkt. Als er twintig mensen op af komen moet je er niet 
van uit gaan dat die twintig daarna allemaal superkatholieken 
worden. Maar met de paar die er wel door geraakt worden en 
daardoor zich meer in willen zetten voor hun geloof, kan de 
parochie verder bouwen aan de toekomst. Iedereen aan de 

Alpha is het advies van Mallon. Maar hoe ziet zo’n Alphacur-
sus er dan uit en wat zijn de voor- en nadelen?
Ik heb onlangs voor stage zelf deel mogen nemen aan de 
Alphacursus in de Dionysiusparochie in Heerhugowaard. De 
avond begint met een maaltijd waarbij er door vrijwilligers 
heerlijk wordt gekookt. Tijdens de maaltijd kan je met elkaar 
spreken en elkaar beter leren kennen. Daarna komt er een  
inleiding over het thema van de avond. In Heerhugowaard 
hebben ze voor elke lezing een andere inleider. Tevens wis-
selen ze af tussen priesters en leken. Na de lezing wordt de 
groep, afhankelijk van het aantal deelnemers, in deelgroepen 
onderverdeeld. In principe blijf je de hele cursus in dezelfde 
groep. Het voordeel daarbij is dat je de mensen beter leert 
kennen en het makkelijker wordt om jouw ervaringen over 
het thema of het geloof in het algemeen te vertellen. Wat er 
in de deelgroep verteld wordt, blijft ook in de deelgroep. Aan 
het einde van de groepsbespreking is het de bedoeling dat 
iedereen weer bij elkaar komt om zo wat algemene dingen die 
als mooi of lastig werden ervaren te bespreken. Helaas was 
het in Heerhugowaard vaak het geval dat de mensen al hun 
jas pakten en weggingen voor dat laatste gedeelte plaatsvond. 
Ik heb het zelf als een mooie cursus ervaren. Door de maaltijd 
en de groepsgesprekken leer je elkaar beter kennen. Het is 
daardoor ook opbouwend voor de gemeenschap en niet 

alleen voor geloofsverdieping. Wat wel lastig is, is dat de cur-
sus origineel door anglicanen is ontwikkeld. Het is dus niet 
specifiek katholiek. De inleiders en de groepsleiders hebben 
dus de taak om de katholieke invalshoek te benadrukken en 
bijvoorbeeld de sacramenten erbij te betrekken. Desalniette-
min is het een goede manier om het geloof te verdiepen of er  
kennis mee te maken.  
Wilt u meer weten, ga dan naar www.rk-alphacentrum.nl, 
ook voor tips voor het opzetten van een Alphacursus. ■

Iedereen aan 
de Alpha

DOOR THOMAS BÖTTICHER

Mgr. Hendriks bij een avond van de Alphacursus in de Dionysiusparochie 
te Heerhugowaard.
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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 ■

"Kom en zie" Oriëntatieweekend Grootseminarie 
6-8 maart 2020
Van vrijdagavond 6 t/m zondagmorgen 8 maart zal weer het 
Oriëntatieweekend van het seminarie plaatsvinden. Heb je 
het idee dat God je misschien roept om priester te worden? 
Ook al zit je nu nog op de middelbare school, of volg je een 
studie, aarzel niet om je op te geven voor dit weekend. De ont-
moeting met seminaristen, de rector, het gebed en de omgev-
ing van het seminarie zullen je helpen in het onderscheiden 
van de weg die God met je voor hebt. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, slechts een open hart wordt gevraagd. Kom en 
zie! Opgave/ informatie bij rector Jeroen de Wit 06-40125490  
of rector@willibrordseminarie.nl ■

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

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

Straat & huisnummer:  .................................................................................................................................. 
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In het eerste deel van deze  
artikelen hebben we geconclu-
deerd dat de persoonlijke bege-
leiding in de priestervorming 

centraal stond in de oudheid en vroege middeleeu-
wen. De priesterkandidaten werden door het voor-
beeld van hun voorgangers opgeleid in het gebed, 
de prediking en de viering van de sacramenten. 
Wat is daarna gebeurd? Hoe is men tot de huidige 
vorm van priesteropleiding gekomen?

Z
oals helaas alles in het menselijk leven heeft 
de Kerk van de middeleeuwen zowel goede als 
slechte perioden gekend wat de opvoeding van 
de geestelijkheid betreft. In de vroege middeleeu-
wen (5e tot 10e eeuw) was het niveau vaak laag. 

Bijvoorbeeld konden de priesters de Heilige Mis – in het La-
tijn – maar met moeite goed lezen. Om deze reden zette Ka-
rel de Grote (9e eeuw) een culturele vernieuwing op gang om 
o.a. een beter onderwijs voor priesters te regelen. Maar niet 
alleen vertrouwdheid met het Latijn werd bij de kandidaten 
getoetst: wie priester wilde worden moest leren schrijven, 
zingen, brieven opstellen en de feesten van het liturgisch jaar 
juist kunnen berekenen. Meerdere bisschoppen lieten toen 
scholen oprichten om hen goed te kunnen voorbereiden. Men 
mag daarin min of meer een voorloper van het seminarie zien.
We mogen het vervolg van de middeleeuwen samenvatten 
door te zeggen dat kennis bij kandidaten tot het priester-
schap steeds meer een vereiste werd. Het was minstens niet 
gewenst jonge mannen tot priester te wijden die niet goed 
opgeleid waren. De kathedrale scholen en de universiteiten 
(sinds de 12e eeuw) schiepen nieuwe mogelijkheden in die 
richting.

Het geval van de toenmalige Nederlanden is illustrerend wat 
betreft de mogelijke wegen naar de priesterwijding in de late 
middeleeuwen. Omstreeks 1500 kozen priesterkandidaten 
voor één van de volgende twee opleidingsopties: 80% van 
hen koos voor de tot dan toe traditionele opleiding, nl. bij een 
pastoor in de leer te gaan en aan de hand van de praktijk, 
op het vlak van geloofsleer, sacramenten, liturgie, moraal enz. 
onderricht te worden. De overige 20% koos voor een theore-
tische opleiding. Hiervoor moest men naar een universiteit of 
hogeschool in het buitenland gaan.

Ook in de 16e eeuw kwamen niet weinig misstanden onder 
de priesters voor. Niet alleen weinig kennis van de geloofsleer 
speelde daar een rol in, maar ook leefden veel priesters in 
ongepaste omstandigheden. Met de bedoeling een werkelijke 
hervorming van de geestelijkheid (en daardoor van de gehe-
le Kerk) te bewerkstelligen, besloot het Concilie van Trente 
(1545-1563) een nieuwe instelling in het leven te roepen, nl. 
een seminarium (d.w.z. ‘kweekplaats’). Voortaan moesten in 
principe alle bisschoppen een seminarie in hun bisdom op-
richten. Daar zouden jonge mannen kosteloos de geestelijke 
en wetenschap pelijke vorming krijgen om zich op het heilig 
dienstwerk voor te bereiden. Meer dan een studiehuis werd 
het een plaats voor echte geloofsverdieping en de bisschop 
moest er persoonlijk verantwoordelijk voor zijn. Dit was van 
groot belang.

Hoewel de besluiten van Trente niet overal met evenveel suc-
ces uitgevoerd werden, zijn deze van groot belang geweest in 
de kerkgeschiedenis. Een belangrijke figuur in dit uitvoerings-
proces was de heilige Carolus Borromeus. Daarom wordt hij 
ook als patroon van de seminaristen aangeroepen.
In onze eigen tijd prees het Tweede Vaticaanse Concilie (1962- 
1965) het seminarie als de manier bij uitstek om jonge mannen 
voor het dienstwerk van de Kerk op te voeden. Het decreet Op-
tatam totius sprak over de “noodzaak aan Grootseminaries”  
als de plaats “waar de leerlingen tot authentieke zielzorgers 
worden opgeleid naar het voorbeeld van Onze Heer Jezus 
Christus, Meester, Priester en Herder” (OT 4).
Wat kunnen we uit dit overzicht concluderen? De Kerk heeft 
in de loop van de eeuwen allerlei diverse omstandigheden 
moeten doormaken. Toch heeft God in elke tijd iets nieuws 
voorzien. Hij heeft immers de juiste kerkstructuren geïnspi-
reerd om in elke eeuw de basis te kunnen leggen voor de 
verkondiging van zijn evangelie. Laten we de bijstand van de 
Heilige Geest steeds afroepen over de Kerk!  ■ 

Bronnen: Brandmüller, W., De vorming van de priesters 
in de Middeleeuwen, Rolduc, Kerkrade 2001.
Hamans, P., Vorming tot zelfstandige dragers van het geloof: 
priesteropleiding in Nederland tussen 1500 en 2000, 
Rolduc, Kerkrade 2001.

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

DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER
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Graag zou ik, beste lezers en 
vrienden van het seminarie, 
Pastoor Nico Mantje aan u willen 
voorstellen.  Pastoor Mantje 

is al vele jaren verbonden aan het seminarie als 
docent van de klassieke talen. Grieks en Latijn 
behoren tot de vaste vakken in de eerste oplei-
dingsjaren. Ze zijn immers van cruciaal belang 
om een juist en stevig fundament te leggen 
voor het vervolg van de opleiding. 

Zou u iets kunnen vertellen over uw 
ervaring als docent op het seminarie?

Z
o vlak nadat ik gewijd was  
ben ik in de jaren 1997/1998 
begonnen als docent van 
klassieke talen en gaf ik ook 
een bepaalde tijd funda-

mentele theologie op de diakenoplei-
ding aan de Bekslaan in Vogelenzang 
waar de toenmalige opleiding gevestigd 
was. Dat was een opleiding komend uit 
het Willibrordhuis maar die vervolgens 
werd opgepakt door Mgr. Bomers en la-
ter Mgr. Punt voor de priesteropleiding. 
In datzelfde jaar zijn ook de studenten 
van het Neocatechumenaat erbij geko-
men. Ik herinner mij dat de opleiding 
terug moest gaan naar het fundament 
zoals dat bedoeld was door het 2e Vati-
caans Concilie omdat er grofweg in de 
periode tussen 1965 en 1980 in Neder-
land eenbepaalde beweging van vrijzin-
nigheid in de opleiding en daarbuiten binnengeslopen was die 
ervoor zorgde dat er zelfs jaren waren dat er geen enkele wij-
ding plaatsvond. Dit was in Limburg waar ik de opleiding ge-
noot in zekere zin bepaald anders. De eerste jaren hebben 
Mgr. Bomers en later Mgr. Punt er alles aangedaan om een 
goede priesteropleiding op te zetten. Jaren later is de oplei-
ding naar Heiloo verhuisd waar ik tot de dag van vandaag nog 
met veel plezier lesgeef. 

Wat voor belang geeft u aan de klassieke talen in 
de theologie?
Je kan de talen niet los zien van de cultuur en je kan tegelij-
kertijd niets van de cultuur weten als je de talen niet kent. 
Als je zelf een stuk Griekse tekst uit de traditie gaat lezen en 
gaat bekijken is het belangrijk ook de talige aspecten te ken-
nen en dat je niet helemaal afhankelijk bent van de al gege-
ven vertaling. Dit is heel lastig voor de huidige studenten. Al 
vanaf mijn twaalfde levensjaar genoot ikzelf lessen in zowel 
de Griekse als de Latijnse taal in Alkmaar en in die zin is het 
voor mij gemak kelijker geweest. Voor de huidige studenten 
is dit moeilijker omdat ze vaak zonder enige voorkennis de 
Griekse zowel als de Latijnse taal moeten beheersen. Ik pro-
beer de studenten dan op die hoogte te krijgen dat ze de talen 
beheersen en het is dan ook mijn taak om ze hierin te be-
geleiden en dat valt soms niet mee. Ik sta dan ook verbaasd 
dat het bij de meeste toch lukt om veel van die taal onder de 
knie te krijgen. Dit komt zeker ook door de inzet en ijver van 
de studenten zelf alsook de motivatie om genoeg kennis te 
bezitten om priester te kunnen zijn, wat een zware taak is in 
deze moderne wereld, omdat je op de hoogte moet zijn van 
wat er in de wereld om je heen gebeurt. De talen zijn daarom 
belangrijk om de geschiedenis te kunnen verstaan en zowaar 

in het dagelijks leven te kunnen onderscheiden wat de juiste 
christelijke weg is en welke ook niet. 
Tenslotte hoop ik dat de Kerk met de roepingen van nu en 
de toekomst weer deze kracht zal hebben om als belangrijke 
invloed in Nederland terug te komen omdat het juist zo be-
langrijk is een christelijke koers te vinden en vast te houden. 
Priesters kunnen een licht zijn als zij de Liefde van Christus 
verkondigen en mensen de weg wijzen waar zij zo naar ver-
langen. ■

Interview 
met Pastoor 
Nico Mantje

DOOR ERIC VENNEKER

Pastoor Nico Mantje geeft met bijzondere ijver en met veel geduld de Griekse 
en Latijnse les in de eerste opleidingsjaren.
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Deze woorden staan in de 
geboortegrot te Bethlehem. 
Hic de Maria Virgine Jesus 
Christus natus est.“Het Woord 

is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” 
(Johannes 1,14)

H
iëronymus ontvluchtte 
Rome in het jaar 385. 
Paus Damasus, was over-
leden. Veel vrienden had 
hij er niet meer, mis-

schien zelfs meer vijanden. Tijd om te 
vertrekken. Via een lange reis komt hij 
aan in Bethlehem. Met geld van de adel-
lijke Paula laat hij daar twee kloosters 
en een pelgrimshuis bouwen. De bouw 
duurt drie jaar. Paula en haar dochter 
Eustochium komen ook over uit Rome. 
Hier kan hij de opdracht van paus Dama-
sus voltooien: de Heilige Schrift in een 
Latijn vertalen, dat iedereen zou kunnen 
begrijpen. Iedereen, het volk, ‘vulgus’. 
Dat Latijnse woord had nog niet (altijd) 
de negatieve betekenis, zoals wij die 
kennen. De vertaling krijgt dan ook de 
naam ‘Vulgaat’.
Hiëronymus heeft er met ijzeren disci-
pline aan gewerkt. Als hij Hebreeuwse 
woorden niet begreep, ging hij te rade 
bij rabbijnen, die deze taal nog kenden. 
Bij zijn vertaling probeerde hij ook de 
zinsopbouw zoveel mogelijk te volgen, 
want volgens hem waren de woorden 
niet zonder reden in deze volgorde op-
geschreven. Tegelijkertijd schreef hij 
commentaren bij enkele Bijbelboeken 
en onderhield een uitvoerige corres-
pondentie.

Af en toe meende hij te moeten reageren op wat er in de 
Kerk gebeurde of door iemand beweerd werd. Dat deed 
hij niet altijd even tactvol. “Luidkwakende kikkers” zijn het, 
“vette zeugen”, “adders”, “sluwe oude vossen”. We mogen  
blij zijn dat Hiëronymus nog niet kon twitteren …
Deze priester had niet zonder reden Bethlehem gekozen voor 
zijn monastieke leven. Hier was het Woord vlees geworden! 
Hiëronymus vertaalde het Woord van de Heer, de Schrift. Maar 
hij wist dat het niet om de letters ging. Christenen zijn geen 
‘mensen van het boek’! Zij zijn mensen van het Woord, God 
de Zoon, die mensgeworden is. Dat wilde de Hiëronymus heel 
helder houden. De Schriften verwijzen naar de levende God. 
Vandaar zijn bekende uitspraak: “Qui nescit Scripturas, nescit 
Dei virtutem eiusque sapientiam; ignoratio Scriptuarum, igno-
ratio Christi est.” “Wie de Schriften niet kent, kent Gods kracht 
en zijn wijsheid niet; onkunde omtrent de Schrift, is onkunde 
omtrent Christus.” (Voorwoord bij Jesaja, MPL 24.17)
Het is een typische Hiëronymus-uitspraak, scherp, puntig La-
tijn en wat zwart-wit. Want iemand kan natuurlijk heel goed 
katholiek en zelfs heilig zijn, zonder de Bijbel te kennen. Als 
diegene maar Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, kent en 
kerkelijk leeft! Toch is het ook weer een heel waar woord 

voor óns. Want wij hebben toegang tot 
de Heilige Schrift. Dan geldt: onkunde 
omtrent de Schrift, is onkunde omtrent 
Christus. Of anders gezegd: kennis van 
de Schrift helpt ons om Christus beter 
te kennen.
En dat is niet heel erg ingewikkeld. We 
hoeven niet als een monnik of moniale 
in de buurt van de geboortegrot te gaan 
wonen om de Bijbel te lezen. Houd het 
eenvoudig: elke avond tien minuten 
stilte, heel stil, dan rustig en aandachtig 
het Evangelie van de volgende dag lezen 
en afsluiten met een kort gebed. Dat is 
een mooi voornemen voor 2020.
2020. Daar ligt ook de reden waarom het 
hier over de heilige Hiëronymus ging. Hij 
overleed in 420, 1600 jaar geleden. Aan 
het einde van zijn bewogen en vrucht-
baar leven, was zijn leeuwen-tempera-
ment door de genade gezuiverd. Hij was 
milder geworden! Ook voor deze kerk-
leraar geldt: niet heilig geboren, niet 
altijd heilig geleefd, maar wel heilig ge-
storven. Hiëronymus stierf deemoedig. 
Ooit had hij geschreven: “Je zult nooit 
deemoediger zijn dan Christus.”
De deemoed van God de Zoon, die een 
kindje in een grot werd. 
Hier is Jezus Christus geboren uit de 
Maagd Maria... ■

Hier is Jezus 
Christus 
geboren uit de 
Maagd Maria

DOOR PASTOOR JEROEN SMITH

Afbeelding van de heilige Hiëronymus 
van Bethlehem. Lees op Heiligen.net 
over de legende van Hiëronymus 
en de leeuw. 
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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.

Mevrouw Nellie Kleijn-Veltman 
(76) is nauw betrokken bij de 
parochie in Zwaag, gelegen in 
de buurt van Hoorn. Bijna iedere 

dag van de week wordt in de Lourdeskapel de 
H. Mis gevierd, zo ook vandaag. De doordeweekse 
vieringen trekken veel kerkgangers en vullen de 
kapel. In de plechtige viering is mevrouw Kleijn 
lectrice. Ik spreek mevrouw Kleijn na de viering 
bij haar thuis in Venhuizen.

M
evrouw Kleijn komt uit een groot katholiek 
gezin van tien kinderen. “Ik ben opgegroeid 
in Zoetermeer. Daar ging ik ook naar school 
bij de nonnen. Dat was een prachtige tijd. 
Ik herinner me de indrukwekkende Maria-

processies. Door de tijd heen is er veel veranderd, maar ik 
heb me altijd aan mijn geloof vastgehouden. Dat is voor mij 
een vast baken. Ik vind het belangrijk om de stilte te zoeken, 
te bidden en mij te bezinnen op wat werkelijk belangrijk voor 
me is. Zelf heb ik om die reden bewust gekozen om geen TV te 
hebben. In de Schrift lezen we: ‘Onderzoekt alles en behoudt 
het goede.’ Nou, dat probeer ik te doen. Ik zie tegenwoor-
dig dat veel mensen dat niet doen. Op een gegeven moment 
word je dan geleefd. De massa doet en denkt niet, zeggen ze 
wel. Veel mensen kunnen niet meer uit zichzelf keuzes maken 
en dan kun je al gauw de weg kwijtraken. Mensen zetten veel 
dingen in de plaats van God, maar uiteindelijk werkt dat niet.

In de zorg en dienst aan anderen  
Na de middelbare school komt Nellie gauw op het spoor van de 
verpleegkunde. Het ligt haar goed. “Lange tijd heb ik als wijk-
verpleegkundige gewerkt. Vooral het contact met de mensen 
vond ik erg fijn. Toen ik getrouwd ben en kinderen kreeg, ben 
ik gestopt met werken. Wel deed ik vrijwilligerswerk. Zo gaf 
ik voorlichting aan groepen over het ongeboren leven. Mijn 
man Jan liep al heel lang met het verlangen rond om diaken 
te worden. Toen dus in Vogelenzang een opleiding tot diaken 
startte, heeft hij zich direct gemeld. We besloten om samen 
de opleiding te gaan doen. In 2004 werd mijn man gewijd  

en ik mocht de zending ontvangen om als catechiste te gaan 
werken. Dat was in de parochie in Zwaag. Daar ben ik tot op 
de dag van vandaag actief. Naast mijn taak als lectrice in de 
doordeweekse vieringen doe ik veel pastorale bezoeken.

Ziekte en tegenslag
Op een gegeven moment bleek mijn man een progressieve 
ziekte te hebben die verlammingen aan de hersenstam ver-
oorzaakte. Twee jaar geleden is hij overleden. Dat was niet 
gemakkelijk en eigenlijk nog steeds niet. Ik mis hem erg. Mijn 
ervaring is dat Onze Lieve Heer ons geen weg om het lijden 
heen biedt, maar met zijn hulp wel een weg er doorheen. Ik 
zie echt de hand van God in mijn leven. Dat is een genade die 
niet vanzelfsprekend is, maar waar je je ook echt voor moet 
openstellen. 

De weg van Christus gaan
Het gebed om roepingen bid ik iedere dag. We hebben goede 
nieuwe priesters nodig, priesters die echt de weg van Chris-
tus gaan. Dat geeft zoveel steun en kracht. Priesters vertegen-
woordigen Christus. Daar gaat het om. Uiteindelijk komen we 
allemaal voor de Heer te staan. Hoe hebben we dan ons leven 
geleid? Een goede priester helpt om steeds weer de juiste te 
weg te gaan en goede keuzes te maken. Met Christus voor 
ogen raken we nooit de weg kwijt.  ■

Mevrouw Nellie Kleijn

Het vaste 
baken van 
het geloof

DOOR PIETER KLAVER


