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Wilt u de priesteropleiding steunen?
Uw gift is zeer welkom op rek.nr.
NL64 INGB 000 000 5464
t.n.v. Het Grootseminarie

Theologie studeren

is sterker worden, sterker in je eigen
geloof, krachtiger om anderen te
helpen hun weg te vinden in het geloof.

2 MEI 2020

OPEN DAG
OP DE TILTENBERG
VAN HET THEOLOGISCH
INSTITUUT SINT
BONIFATIUS
ONDER VOORBEHOUD

Theologie studeren in deeltijd! Diaken
of catechist worden. Of persoonlijke
verdieping van je geloof.
Neem voor informatie over de studie
en de open dag contact op met de
studieprefect, Diederik Wienen,
via dwienen@tiltenberg.org.
Informatie over de Open Dag vindt u
via: www.bonifatiusinstituut.nl
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Woord van
de rector
DOOR RECTOR J. DE WIT

B

este vrienden van de gebedskring en andere lezers
van het Willibrordmagazine,
we leven in vreemde dagen.
Op het moment dat ik dit
Woord van de rector schrijf zijn het net de dagen dat extra
maatregelen vanuit de overheid en vanuit de bisschoppen
m.b.t. het coronavirus van kracht zijn geworden. De colleges
van de priesterstudenten gaan zo veel mogelijk door via internet. Verder krijgen de seminaristen opdrachten van de docenten voor zelfstudie. Op het Heiligdom zijn geen publieke H.
Missen meer en geen bijeenkomsten van groepen. En ik weet
natuurlijk niet hoe de situatie nu is, op het moment dat u dit
leest. Zijn we al over de piek heen, of is het alleen maar erger geworden? Het is op deze manier wel een heel bijzondere
Veertigdagentijd, en Pasen? Waarschijnlijk ook.
Hoe het ook zij, wij als christengelovigen moeten ons nooit
ongerust maken. Natuurlijk, we moeten de Heer niet op de
proef stellen en meewerken met de maatregelen om het virus
zo min mogelijk te doen verspreiden. Maar we hoeven niet in
paniek of angst te raken. De Heer is ons altijd nabij en Hij zal
ons ook in deze situatie niet in de steek laten.
Misschien kunnen er zelfs wel bijzondere vruchten voortkomen uit deze moeilijke situatie. Zo hoorde ik van de week al

Pieter Klaver neemt bloemen in ontvangst bij gelegenheid
van zijn 12,5 jarig jubileum.
van een priester dat zijn broer en diens gezin in Italië weer
begonnen waren om ’s avonds de rozenkrans te gaan bidden.
Kijk, dat is toch mooi. En ook hier op het Heiligdom Onze Lieve
Vrouw ter Nood, waar het seminarie is gehuisvest, hebben
we er voor gekozen dagelijks een extra uur van aanbidding te
houden, van 15.00 - 16.00 uur. Misschien dat er zo nog goede
dingen voort mogen komen uit deze penibele situatie, ook
wel met betrekking tot roepingen tot het priesterschap. Als
er één plek is op de wereld waar veel roepingen zijn, dan is
het Nigeria; nou niet bepaald een land waar alles zo makkelijk
verloopt. De Heer is ons nabij, laten we hier op vertrouwen.
We hebben de afgelopen periode ook twee mooie dingen
gehad om te vieren: Pieter Klaver was 1 maart j.l. 12,5 jaar
bij het seminarie in dienst! Hij heeft in deze jaren veel goed
werk verricht, voornamelijk als fondsenwerver. En ikzelf ben
12 maart geslaagd voor het Licentiaat in de Nieuwe Evangelisatie. Hier ben ik ook heel blij mee. Gods zegen en veel dank
voor uw gebed en steun. Zalig Pasen! ■
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Fiat voluntas
Tua
DOOR THOMAS BÖTTICHER

Zoals in het vorige nummer was
aangegeven hadden we van 6-8
maart het oriëntatieweekend.
De gebeden hebben geholpen,
want er waren meerdere aanmeldingen. Graag
geef ik u kort een verslag van die dagen.

V

rijdagmiddag begon het weekeinde voor de
drie belangstellenden. Het was een mix van
verschillende leeftijden, verschillende landen
van herkomst en verschillende situaties waaruit ze gekomen zijn. Na een korte introductie
was het tijd voor de aanbidding met
vespers in de Genadekapel. Vervolgens
was er een broodmaaltijd en na een
korte pauze was Mgr. Hendriks langsgekomen om kennis te maken met de zich
oriënterende mannen en om het met
hen over roeping te hebben. Hij heeft
verteld dat het niet altijd even duidelijk
is wanneer je een roeping hebt. Niet iedereen krijgt duidelijk een teken of een
stem die je roept om priester te worden. Meestal gaat het om een geleidelijk proces waarbij God de vlam tot het
priesterschap aanwakkert. In dat geval
is het goed om een onderscheidingstraject in te gaan. Zo kan er onderscheiden
worden of het een roeping van God is of
meer een verlangen uit jezelf. Ook kan
er zo gekeken worden of het echt een
roeping is tot het priesterschap of meer
een roeping tot het bewust beleven van
ons geloof; een roeping die iedereen
heeft, maar niet iedereen beantwoordt.
Het is belangrijk dat dit met de hulp van een geestelijk begeleider gebeurt om beter te kunnen onderscheiden. Het is
ook belangrijk om je innerlijk vrij te maken om de weg van
de Heer te volgen en je niet te laten leiden door je eigen wil
of keuze. Het draait hier om gehoorzaamheid. Gehoorzaam
aan God zoals een priester het later dient te zijn aan zijn bisschop en de kerkelijke autoriteit. Mgr. Hendriks noemde zelf
het voorbeeld dat als de paus aan hem zou vragen om naar de
Amazone te gaan, hij uit gehoorzaamheid zou gaan. Laten we
hopen dat de paus dat niet werkelijk vraagt. We willen Mgr.
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Hendriks nog niet missen in ons bisdom. Hier geldt echter
ook: ‘Niet onze wil, maar Zijn Wil geschiede.’
Zaterdag was er na de Lauden en het ontbijt de mogelijkheid
tot een wandeling door het park alvorens er gesprekken op
het programma stonden met twee priesters om verdere tips
te geven omtrent het onderscheiden van de roeping en eigen
ervaringen te vertellen. Daarna werd er voor de Mis aangesloten bij de Eerstezaterdagviering. Het was toepasselijk dat
de deelnemers aanwezig konden zijn bij de viering die in het
teken staat van het bidden om priesterroepingen. Bij deze Mis
sloten ook een paar seminaristen van Nieuwe Niedorp zich
aan voor het middagprogramma. Na de maaltijd was het tijd
voor een boswandeling. Bij terugkomst maakte Melle voor
degenen die dat wilden warme chocolademelk. Vervolgens
was het tijd voor (stil) gebed bij het Allerheiligste. In de avond
werd er gezamenlijk nog gezellig een film gekeken. De volgende dag was er na het ontbijt nog even een moment dat
de mannen afzonderlijk met de rector over hun ervaringen
konden spreken alvorens we naar de Mis gingen. Daarna was
het oriëntatieweekend voorbij.
Er waren veel momenten om ervaringen uit te wisselen en te
proeven van het leven als seminarist. Eén van de mannen zei

Duinwandeling van de seminaristen samen met de deelnemers
aan het oriëntatieweekend.
dat het weekeinde hem goed geholpen heeft door het meeleven en de uitwisseling met zowel de seminaristen als verschillende priesters. Laten we hopen dat ze daardoor een beter
onderscheid kunnen maken en zich door God laten leiden. Laten we bidden voor hun onderscheiding en wie weet kunnen
zij zich in een latere editie aan u voorstellen als ze begonnen
zijn. Maar ook wat dat betreft is het fiat voluntas Tua. ■

Nieuwe
priester
student stelt
zich voor
DOOR MELLE PUNTER

Beste lezer, sinds afgelopen december woon ik
als nieuwe seminarist in het St. Willibrordseminarie
te Heiloo. In dit artikel zal ik kort mijn levensloop
beschrijven, iets vertellen over de inhoud van
de priesteropleiding en mijn verlangen voor
de toekomst delen.

T

en eerste wil ik zeggen dat ik heel dankbaar ben
dat ik mijn priesterroeping heb ontvangen, dat
ik hier in het seminarie mag wonen en dat mij
deze tijd van onderscheiding en voorbereiding
op het priesterschap wordt geschonken.
Ik ben in 1990 geboren te Amsterdam in een niet-belijdend
gezin en vervolgens opgegroeid in Den Haag. Na mijn jeugd
ben ik een jaar in Amsterdam gaan studeren en vervolgens
overgestapt naar de studie natuurkunde te Utrecht. Daar ben
ik bij de katholieke studentenparochie KSU (katholieke studenten Utrecht) tot geloof gekomen. Met de nodige doopselvoorbereiding ben ik in de Paasnacht van 2012 gedoopt Nieuwe seminarist Melle Punter
in de Gerardus Majellakerk van de broeders van Sint Jan. Na
een tussenjaar bij de KSU heb ik mijzelf gespecialiseerd in de onderricht binnen de school van de heilige Thomas van Aquino
theoretische natuurkunde. Vervolgens ben ik verhuisd naar en bestuderen we ook de veranderingen in de filosofie vanaf
Bussum voor een promotie in de biomechanica op het onder- het begin van de moderniteit (16e eeuw). Het eerste is zeer
zoeksinstituut AMOLF te Amsterdam.
belangrijk, omdat de theologie van de Kerk
Tijdens mijn promotie ben ik onvergrotendeels in termen van de thomistische
“Bij de katholieke
wacht geroepen tot het priesterschap
natuurfilosofie is geformuleerd. Het tweede
studentenparochie
en ik heb besloten daar met volle inis bijzonder nuttig om de moderniteit te
stemming op in te gaan.
KSU in Utrecht ben ik kunnen begrijpen, haar ideeën te zuiveren
Toen ik afgelopen september in Heiloo
tot geloof gekomen.” en op kwalijke punten haar te weerstaan.
kwam wonen moest ik door opgelopen
Ik hoop later een priester te worden naar
vertraging mijn proefschrift nog afmaGods hart die trouw het ene offer van de
ken. Gelukkig kreeg ik hier twee maanden vrijstelling voor en Heer tegenwoordig stelt in de Eucharistie en als vertegenzo heb ik, godzijdank, afgelopen februari kunnen promoveren woordiger van Christus meewerkt om in de nodige zielzorg
aan de universiteit van Wageningen.
voor Gods volk te voorzien. Daarvoor vraag ik met aandrang
om uw gebed voor alle studenten hier, voor degenen die de
In het begin van de priesteropleiding krijg je uiteraard een Heer tot het priesterschap wil gaan roepen en voor degenen
aantal inleidende vakken op het gebied van spiritualiteit, li- die Hij al heeft geroepen. Ik zal ook bidden voor u. ■
turgie, het leergezag van de Kerk, etc. De nadruk ligt de eerste
twee studiejaren op de (natuur)filosofie. Hierin worden we
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De Schrift
ingedoken:
blokcolleges
te Nieuwe
Niedorp

Bijbel open te slaan en bijvoorbeeld uit het begin van Jeremia
te lezen: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik
u uit; voordat ge geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als
profeet voor de volken heb Ik u aangewezen. Ik zei: ‘Ach, Heer,
mijn Heer, ik kan niet spreken; ik ben veel te jong.’ Maar de
Heer antwoordde: Zeg niet: Ik ben veel te jong! […] Wees niet
bang voor hen, want Ik ben bij u om u te redden (Jer 1,5-8).”
De schrik sloeg Jeremia om het hart voor de opdracht die hij
moest vervullen. Maar God vertroost hem met de zekerheid
van zijn aanwezigheid.

DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

Met de tentamenperiode achter
de rug wordt weer tijd vrijgemaakt voor verdieping in bijzondere thema’s van de theologie.
De eerste twee weken van afgelopen februari
mochten we drie docenten verwelkomen voor
de jaarlijkse blokcolleges.

D

it jaar kwam de Heilige Schrift bijzonder aan
bod. Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, de bisschop
van Groningen-Leeuwarden, gaf een driedaagse cursus over het boek van de profeet Jeremia. Vervolgens kregen we de mogelijkheid om
over de ‘laatste zaken’ te spreken in een beknopte (en onverwachte) cursus eschatologie, gegeven door professor dr. M.
Stickelbroeck uit Oostenrijk. Tot slot gaf de Spaanse docent dr.
J.D. Albeza Asencio, die inmiddels al 10 jaar bij ons komt om
blokcolleges te geven, de cursus Handelingen der Apostelen.
Er is veel dat het boek Jeremia een heel bijzonder boek maakt
onder de boeken van de profeten. Als een van de vier zogenaamde ‘grote’ (Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël) profeten
naast de twaalf ‘kleine’ profeten, treedt Jeremia op in een
zeer moeilijke tijd voor Israël. De vijand staat voor de deur.
Het volk moet daarom een lastige beslissing nemen. Zullen
ze de situatie aanvaarden en zich overgeven, of veeleer hulp
zoeken bij een groter land (Egypte) en weerstand bieden?
Welke keuze zal Jeremia aanraden? Ja, inderdaad, Jeremia
vermaant het volk om zich over te geven aan Babylonië, bijna
ondenkbaar! Toch zal de ballingschap belangrijke inzichten
opleveren in het idee dat Israël heeft van God. De Heer is God
van het heelal, er is geen ander. Met een reden liet hij die
situatie toe…
Daarnaast is het boek Jeremia ook bijzonder vanwege zijn persoonlijk karakter. De profeet wordt heel menselijk getekend:
hij worstelt met zijn roeping, hij kent angst en teleurstellingen, enz. Deze trekken kunnen we makkelijk nagaan door de
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Dr. Albeza Asencio samen met de seminaristen na afloop
van de cursus 'Handelingen der Apostelen'.
Hoe kort ook, een inkijk in de eschatologie is altijd interessant. Dit onderdeel van de theologie behandelt de leer van
de laatste dingen die met of na de dood (zullen) plaatsvinden.
De meest bekende zijn uiteraard het vagevuur, de hel, de hemel en de verrijzenis van ons lichaam. Tegenwoordig wordt
daar zelden over gesproken. Het kán soms wel wat vreeswekkend klinken. Maar dat hoeft niet per se. Eigenlijk zijn deze
zaken echt fascinerend. Precies omdat Jezus Christus de dood
overwonnen heeft, kunnen we daar met hoop naar (uit)kijken. In de woorden van Johannes: “Liefde laat geen ruimte
voor vrees (1 Joh 4,17).” Prof. M. Stickelbroek nam de moeite
om gedurende twee intensieve dagen ons zijn reflecties op dit
vlak voor te dragen.
Tenslotte kwam het prachtig en verfrissende Bijbelboek Handelingen der Apostelen ter sprake. Het vertelt over de aanvang van de Kerk in de gemeenschap te Jeruzalem en de
eerste jaren van evangelisatie. De heilige apostelen Petrus
en Paulus spelen een grote rol in het boek. Dr. Albeza hielp
ons de inhoud van de allereerste prediking in dit bijbelboek
te ontdekken evenals de leidende rol van de Heilige Geest
in de geschiedenis van de Kerk. Vanaf de uitstorting van de
Heilige Geest op Pinksteren is Hij altijd aanwezig (geweest).
Volgens de goddelijke wil worden niet alleen de Joden tot het
heil uitgenodigd, maar ook de mensen uit het heidendom; dat
betekent wijzelf! We mogen wederom God dankbaar zijn dat
we de mogelijkheid kregen om ons in deze onderwerpen te
verdiepen, alles tot zijn grotere eer en glorie. ■

We hebben
een nieuwe
doctor in ons
midden
DOOR JOSUÉ MEJÍA SANCHEZ

Goed nieuws beste lezers:
onlangs is onze welbekende
seminariedocent Samuel
Marcantognini gepromoveerd
tot doctor in de theologie met als specialisatie de
liturgische pastoraal. Voor degenen die hem nog
niet kennen: hij is de pasbenoemde deken van
Hoorn en administrator van de regio West-Friesland zuidoost. Oorspronkelijk komt hij uit Fano,
Italië. Hij is 49 jaar, woont al 26 jaar hier in Nederland en doceert liturgie op het seminarie. Hij was
zo vriendelijk om te antwoorden op de volgende
vragen over zijn proefschrift.

W

at is het onderwerp van uw
proefschrift?
Mijn proefschrift gaat over enkele aspecten van de postconciliaire liturgische
hervorming in Nederland. Ik heb een
onderzoek gedaan naar de acceptatie in dit land van de constitutie over de liturgie Sacrosanctum Concilium, het eerste
officiële document van het Concilie in 1963. Daarna heb ik de
ontwikkelingen van de liturgische hervorming onder de loep
genomen en tenslotte heb ik geprobeerd een evaluatie te maken door enkele conclusies te trekken. En dit alles natuurlijk
met het oog op de vooruitzichten voor de toekomst.
Wat was het dat u inspireerde om op dit onderwerp
te promoveren? Wat was uw motivatie?
Het is nu alweer meer dan 10 jaar geleden dat ik begon met
de studie liturgie aan het Instituut voor Liturgische Pastoraal
Santa Giustina in Padua (Italië). Ik heb dat al deze jaren met
veel plezier gedaan, ondanks soms het gebrek aan tijd vanwege mijn pastorale taken in de parochies waar ik werkzaam
was. En ik ben God dankbaar dat Hij mij heeft geholpen; ook
ben ik dank verschuldigd aan de bisschoppen die mij deze
kans hebben gegeven en aan de leiding van beide seminaries van het bisdom die mij hebben ondersteund. Ik heb altijd grote belangstelling gehad voor geschiedenis. Doordat ik

meer dan de helft van mijn leven in Nederland woon, vond ik
het heel boeiend om mijn studie te combineren met de historische ontwikkeling van de Nederlandse Rooms-Katholieke
Kerkprovincie in de afgelopen halve eeuw. Het idee over het
onderwerp van mijn proefschrift kwam dus mede door mijn
werk als missionair priester in dit land. Ik ben nu ruim twintig jaar priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en altijd
werkzaam geweest in parochies van dit bisdom. Ook hierdoor
wilde ik dus iets doen wat te maken heeft met de Kerk hier.

Kunt u kort aangeven wat de belangrijkste resultaten
van uw promotieonderzoek zijn?
Dit is een moeilijke vraag… Mijn proefschrift telt bijna 300
bladzijden… Maar ik zal een poging wagen. Ik heb geprobeerd
om te analyseren hoe de door Vaticanum II ingeluid liturgische hervorming door de Nederlandse katholieken vanaf de
jaren ’60 van de vorige eeuw is ontvangen. Daarna, hoe die
hervorming zich heeft ontwikkeld en tot welke consequenties
dit heeft geleid tot op de dag van vandaag. Er was aanvankelijk een grote euforie: men was in het algemeen enthousiast vanwege de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de
vieringen. Dat was eigenlijk de ziel van de hervorming. Maar
het onderzoek laat ook duidelijk zien dat niet alles goed is
gegaan: soms is er een overdreven vereenvoudiging en creativiteit toegepast bij de pogingen de liturgie te vernieuwen.
Dat heeft geleid tot liturgische misbruiken en heeft ook het
leven van de gelovigen beïnvloed: wat wij bidden en wat wij
vieren is uiteindelijk ook wat wij geloven of zullen gaan geloven. Hiermee hebben wij ook tegenwoordig nog te maken.
De belangrijkste conclusie die ik heb getrokken is dat in dit
proces van hervorming blijkbaar een gebrek is geweest aan
diepgang: de hervorming van de rite is niet samengegaan met
een vernieuwing en verdieping van het geloof van de mensen. Het ging te zeer om de buitenkant. Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen dat alles een mislukking is geweest. Maar
de juiste weg voor de toekomst is, volgens mij, de liturgische
vernieuwing te combineren met een zorgvuldige en grondige
evangelisatie – een nieuwe evangelisatie die overal nodig is,
niet alleen in Nederland.
In het kader van uw promotieonderzoek heeft u veel
kennis verkregen; hoe zou dit van toepassing kunnen zijn
binnen de priesteropleiding?
Wat ik in dit onderzoek heb ontdekt en, meer in het algemeen,
wat ik door mijn studie liturgie heb mogen krijgen, wil ik natuurlijk ten dienste stellen van de priesteropleiding. Het Concilie zei niet voor niets dat de liturgie (en de eucharistie op de
eerste plaats) bron en hoogtepunt van het christelijk leven is
(Sacrosanctum Concilium, n. 10). De liturgie is zeker niet iets in
de marge van ons katholiek geloof – liturgie is niet iets bijkomstigs maar is van levensbelang voor iedere gelovige en voor
onze Kerk in het geheel. Het is uiteindelijk een gave van God
waardoor wij Hem mogen aanbidden zoals Hij vraagt, door het
paasmysterie van zijn Zoon Jezus Christus te vieren. ■
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Bidt u mee om roepingen?
Het Grootseminarie nodigt u uit om de priesteropleiding te ondersteunen en deel te nemen aan de gebedskring van de opleiding. 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 Willibrordmagazine, met informatie
over het seminarie. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaarlijks
terugkerende gebedsdag. U kunt zich opgeven met onderstaande 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 ■

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@willibrordseminarie.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 ■

Misintenties
Het is mogelijk Heilige Missen te laten lezen in het seminarie
te Heiloo. De misstipendia komen ten goede aan de priesteropleiding. 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 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 misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de
Wit, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo. ■

Buro Marcel van der Lubbe
Voor al uw financiële zaken
mvdlubbe@planet.nl of kijk op www.mvdl.eu
Telefonische info: 06-54732032

JA,

Gebedsdag Zaterdag 2 mei geannuleerd
Het seminarie heeft vanwege het corona-virus besloten de
geplande gebedsdag van zaterdag zaterdag 2 mei niet door
te laten gaan. De gebedsdag wordt op een andere datum opnieuw georganiseerd. Het seminarie zal hiervoor een nieuwe
uitnodiging uit laten gaan. Op dit moment is nog geen nieuwe
datum bekend. ■

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 info@willibrordseminarie.nl
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Thuis in een
ver land
DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

Pastoor Bruno Sestito is nu
10 jaar priester. Via de Neocatechumenale Weg in Nederland
beland, is hij nu pastoor te
Langedijk en tevens biechtvader en stagepastoor
van seminaristen. Hier krijgt hij het woord.

I

k ben Bruno en ben 50 jaar. Geboren in Calabria (ZuidItalië) waar mijn ouders nog wonen, als de jongste van
vier kinderen, ben ik na de middelbare school in Rome
voor apotheker gaan studeren waarna ik er ook werkte. Pas toen ik 30 jaar oud was, keerde ik naar de Kerk
terug. Binnen een jaar tijd had ik de roeping tot het priesterschap, waarbij ik mijn beschikbaarheid voor de missie heb gegeven. Toen werd ik naar Nederland uitgezonden. Op 29 mei
2010 werd ik door Mgr. J. Punt tot priester gewijd. Sinds 5 jaar
ben ik pastoor te Langedijk.

U bent biechtvader in het seminarie. Hoe ervaart u dit?
Als een zeer grote gave. Ik ben zelfs “antikerk” geweest. Toen
ik op het seminarie begon heb ik de barmhartigheid van God
ervaren, d.w.z. dat de vergeving van de zonden werkelijk bestaat. Deze heeft de kracht om het leven te herscheppen, je
doopsel te vernieuwen. Het is een sacrament waarin ik echt
geloof. Toen ik gewijd werd heb ik de Heer de gave gevraagd
dat ik barmhartig kon zijn zoals Hij met mij door het sacrament van boete en verzoening, geweest was. Daarom voel ik
me vereerd dit vergevingswerk voort te kunnen zetten, een
instrument in de handen van God te zijn. Mijn eerste patroonheilige is Leopoldo Malnic (biechtvader en kapucijn te Padua).
Specifiek voor de seminaristen vind ik het een groot geschenk
mijn ervaring te kunnen delen met de broeders die nog in opleiding zijn. De ervaring namelijk dat God diegene is die onze
roeping een goede einde brengt, niet wij!
Uw parochianen vinden de parochie erg ‘gezellig’.
Wat vindt u hiervan?
Gezelligheid is een centraal onderdeel van de parochie. De rol
van de pastoor is in deze zin heel belangrijk binnen de parochie. Hij is niet iemand die moet beheren, opleggen, die iedereen met zijn vingertje moet wijzen… De pastoor moet veeleer
met de bijstand van de Heilige Geest coördineren. In mijn ervaring kan je alleen maar dit leren als je in dialoog treedt met
de mensen: met de kerkgangers, met de groepen, met de verantwoordelijken op allerlei niveaus. Dit brengt automatisch

Pastoor Bruno Sestito in de Mariakapel van zijn parochie
te Langedijk.
een huiselijk sfeer en een vreugde met zich mee. Men is er
voor elkaar, men troost elkaar, niemand wordt alleen gelaten.
De gezelligheid komt voort uit het feit dat men goed is voor
elkaar, het is iets wat men ook moet (willen) zoeken.

Is Nederland uw thuis geworden?
Jazeker, ik voel me nu echt thuis. Laatst zeiden mijn familie en
vrienden in Italië tegen me: “Van de manier waarop je spreekt
horen we dat men daar (in Nederland) echt van je houdt en
dat je werkelijk op je plek zit”. Wat Italië betreft voel ik geen
groot heimwee, verder dan het feit dat het mijn vaderland is,
waar ik geboren ben en waar mijn familie zit. Het cultuurverschil is er en blijft, en het is juist dat het zo is; ook deze cultuur
is mooi.
U gaat vaak op bedevaart naar Lourdes.
Ik ben Onze Lieve Vrouw van Lourdes dankbaar. Toen ik daar
voor het eerst was kreeg ik de bevestiging van mijn roeping.
Misschien heb ik toen pas echt ‘ja’ gezegd. Sinds ik in Langedijk werk ga ik elk jaar samen met mijn parochianen, met veel
plezier. Telkens lijkt het de eerste keer.
Voor mij betekent Lourdes aan de voeten van Maria te zitten:
een gevoel van bescherming, vrede, blijdschap enz. Het is iets
moeilijks om te beschrijven: dat ze echt ons mamma is. Samen met de parochianen te gaan is daarnaast altijd mooi: altijd ontstaat er een ‘communio’. In die setting kan men elkaar
leren kennen: we zijn samen, praten, lachen, huilen, bidden,
eten… Zo ontstaat een kleine gemeenschap. ■
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Thorium
energie: de
toekomst?
DOOR MELLE PUNTER

Op 2 maart jongstleden verzorgde Wim de Gier (73) de lezing
van de Willibrorddag die in het
teken stond van de sociale leer
van de Kerk. De Kerk leert dat de overheid het
algemeen welzijn moet bevorderen in zaken zoals
bijvoorbeeld de energievoorziening. In deze context vertelde De Gier over een relatief onbekende
energiebron die mogelijk interessant is voor de
energievoorziening van ons land: thoriumkernenergie. Dit soort kernenergie is, naast wind- en zonneenergie, een alternatieve energiebron om kolen
en gas te vervangen.

W

net, omdat het afhankelijk is van de weersomstandigheden
en op dit moment niet goed valt op te slaan. Op basis van het
voorgaande is de conclusie van de spreker: kernenergie is nu
de beste energiebron en in de toekomst zal thoriumenergie
werkelijk een superieure energiebron kunnen zijn, die we zo
snel mogelijk bruikbaar moeten krijgen.
Daar wordt dan ook aan gewerkt over de hele wereld. In
China vindt veel onderzoek plaats, maar ook in eigen land
wordt binnen de onderzoeksgroep van professor Jan Leen
Kloosterman aan de TU Delft onderzoek verricht. De reden
dat op dit moment onderzoek wordt gedaan is dat er nog vele
technologische hordes moeten worden genomen voordat de
eerste commerciële thoriumreactor een feit is. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat hierdoor de veiligheid en de efficiëntie
van een thoriumreactor nog niet met zekerheid bekend zijn,
er zijn alleen theoretische ideeën over mogelijke ontwerpen.
Daarbij moet worden vermeld dat dit voor alle nog niet gerealiseerde energie-innovaties geldt, ook voor zonne- en windenergie.
Wellicht vraag u zich af waarom thoriumkernenergie niet al
decennia lang in het centrum van de aandacht staat? De Gier
legt het uit: na de Tweede Wereldoorlog was er een werkend
proefmodel van een thoriumreactor in de Verenigde Staten.
Uraniumkernenergie was echter al beschikbaar en had toen
de voorkeur, hierdoor was thorium niet noodzakelijk. Bovendien was uranium aantrekkelijker omdat er kernwapens van
konden worden gemaakt voor de Koude Oorlog. Hierdoor is
het onderzoek naar thoriumenergie in die tijd gestopt. Bovendien heeft de publieke afkeuring van kernenergie in de jaren
zeventig en tachtig door de hippiebeweging het onderzoek
naar thorium kernenergie niet bevorderd.
Zullen we in de toekomst thoriumkernenergie daadwerkelijk
kunnen gebruiken? De toekomst zal het leren. Hoe dan ook,
het zou waarschijnlijk nog decennia duren voordat er een werkende commerciële thoriumreactor kan worden gebouwd.
Voor meer informatie over thoriumkernenergie, zie:
http://thmsr.nl/in-depth/lftr (Engelstalig) ■

im de Gier heeft jarenlang in de energieindustrie in o.a. de Verenigde Staten gewerkt, is ingenieur qua opleiding, en zet
zich tegenwoordig in om geïnteresseerden over de energietransitie, kernenergie in het algemeen en thoriumenergie te informeren. In een
goed uur presenteerde hij zijn visie op het energievraagstuk
en de stappen die de Nederlandse overheid zou moeten ondernemen: vol investeren in thoriumkernenergie.
Volgens De Gier belooft thoriumkernenergie een relatief efficiënte, veilige en schone energiebron
te zijn. De veiligheid zou groter zijn dan
uraniumkernenergie vanwege de technische details van het splitsingsproces
van thoriumkernen. Bovendien zou het
schoner zijn omdat er een kleinere hoeveelheid minder schadelijk radioactief
afval zou ontstaan dat tevens voor een
kortere tijd moet worden opgeslagen.
Ook zou het een methode zijn die ongeschikt is om kernwapens van te maken.
Als je thoriumkernenergie vergelijkt
met bijvoorbeeld zonne-energie, dan
zou volgens schattingen een thoriumreactor ongeveer duizendmaal zo efficiënt zijn als zonne-energie. De Gier zag
geen heil in zonne- en windenergie als
opwekkingsbron voor ons elektriciteits- Zit er toekomst in thorium kernenergie?
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De waarde
van de
geestelijke
Communie
DOOR PASTOOR JEROEN SMITH

Ineens klonk dat woord weer.
“De bisschoppen […] wijzen
op de mogelijkheid van [ … ] de
geestelijke Communie: ‘door het
verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij
ons ook door deze ‘geestelijke Communie’ zijn
genade.’” (bericht site rkkerk.nl van 13 maart 2020)
Wanneer de geestelijke Communie?

D

e heilige Communie is natuurlijk de sacramentele Communie, de Eucharistie ontvangen,
Jezus’ Lichaam en Bloed, Hemzelf. De Eucharistie is weliswaar een van de zeven Sacramenten, maar tegelijk ook het “Sacrament der
Sacramenten”(Catechismus van de Katholiek Kerk, 1211). In
de andere zes Sacramenten geeft de Heer een speciale genade, in de Eucharistie geeft Hij Zichzelf.
Maar er kunnen omstandigheden zijn dat wij de heilige Communie niet kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld door ziekte of
doordat we ons bewust zijn van een zeer zware zonde en
eerst willen gaan biechten. Of wanneer een catechumeen zich
voorbereidt en wel in de Mis aanwezig is, maar nog niet ter
Communie kan gaan …. Of - en daarover ging het bericht van
de bisschoppen van 13 maart - als er zeer speciale omstandigheden zijn. Dan is er deze kostbare mogelijkheid van de
geestelijke Communie.

Wat is de geestelijke Communie?
Wanneer iemand de sacramentele Communie zou willen ontvangen, maar dat nu niet mogelijk is, kan diegene door een
kort gebed aan Jezus vragen in zijn/haar hart te komen. ‘Communio’ betekent verbondenheid, vereniging en de geestelijke
Communie kan dan ook ‘ontvangen’ worden als een diepe
verbondenheid met de Heer, een vereniging met Hem.

Hoe kan ik de geestelijke Communie ontvangen?
Er bestaan vaste gebeden voor de geestelijke Communie.
Maar men kan ook met eigen woorden bidden. Bijvoorbeeld:
“Jezus, ik kan U niet in de Eucharistie ontvangen, maar kom

Heiligen zoals o.a. Alfonsus Maria de Ligouri benadrukten
de waarde van de geestelijke Communie.
met uw liefde en genade nu in mijn hart.” Een heel mooie vorm
is de heilige Naam van Jezus ‘binnensmonds’ uit te spreken en
die even ‘op de tong’ te houden en dan ‘in te slikken’ als was
het de heilige Hostie. Het is dus een heel eenvoudige vorm.
Na de geestelijke Communie nemen we tijd om, zoals na de
sacramentele Communie, te bidden tot de Heer die geestelijk
in ons hart is gekomen. En Jezus schenkt dan de genade die
we nodig hebben. In deze zin bestaan er géén communie-loze
zondagen, ook al kunnen we op de Dag des Heren om welke
geldige reden dan ook de Eucharistie niet ontvangen. Het is
natuurlijk geen ‘alternatief’ wanneer ik ‘geen zin’ heb om
naar de kerk te gaan.

De sacramentele en geestelijke Communie
Hierboven is vooral de nadruk gelegd op de geestelijke Communie wanneer de sacramentele Communie niet mogelijk is.
Maar heiligen als Teresa van Avila, Franciscus van Sales, Alphonsus Liguori, benadrukken hoe mooi het is om door de dag
heen, door de week heen vaak de geestelijke Communie te
‘doen’. Zo kan de sacramentele Communie ‘doorwerken’. Ook
is het waardevol om de eucharistische aanbidding af te sluiten
met de geestelijke Communie. In ons hart zal het verlangen
toenemen naar Jezus in de Eucharistie en ook de vruchtbaarheid van de sacramentele Communie zullen we in onze verbondenheid met de Heer merken.
Onvoorziene omstandigheden die een wereld en in zekere zin
ook ons liturgisch kerkelijk leven stilleggen, kunnen helpen
om oude schatten uit de Traditie naar boven te halen. Want
de Heer wil immers in alle omstandigheden bij ons zijn. ■
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Het mooiste
geloof dat
er is!
DOOR PIETER KLAVER

De meeste mensen in deze
rubriek hebben het katholieke
geloof met de paplepel ingegoten
gekregen. De levensweg van
mevrouw Corrie Kievith (66) uit Westzaan is echter
geheel anders. Ze groeide op in een niet-gelovig
gezin in Wormerveer. Maar hoe is mevrouw Kievith
dan op het spoor van het katholieke geloof gekomen? Corrie kan het allemaal in één zin samen
‑vatten. “Door Maria ben ik katholiek geworden.”

T

bij Maria. Er was in Wormerveer een katholieke kerk waar ik
nog nooit naar binnen was geweest. Bang als ik was om gezien
te worden door dorpsgenoten, glipte ik ongezien naar binnen.
Daar bij Maria, daar moest ik zijn. Ik heb toen vurig bij Maria
gebeden voor Justin. Maria had zelf ook het nodige meegemaakt met haar zoon Jezus. Maria, die begreep mijn zorgen
om onze zoon. Justin is gelukkig heelhuids weer teruggekomen. Deze stap zette veel in beweging in mijn leven. Van het
een kwam het ander. Ik ging een geloofscursus volgen en daarna nog één, en nog één. Ook ging ik persoonlijke gesprekken
voeren met een priester. Voor mij werd het steeds duidelijker.
‘Ik wil katholiek worden.’ Dat was een hele schok voor mijn
familie. Toch wist ik het heel zeker. Twee jaar later ben ik gedoopt tijdens de paaswake. Ik was toen bijna vijftig jaar oud.”

Een niet-begrepen keuze
“Ik verwachtte met open armen ontvangen te worden door
mijn nieuwe geloofsgenoten. Niets was minder waar. Het was
juist in de tijd dat er veel negatief nieuws uitkwam over de
katholieke Kerk omtrent seksueel misbruik. Men begreep mijn
keuze dikwijls niet. ‘Wie wil er tegenwoordig nog katholiek
zijn?’ Nou, dat was voor mij niet zo moeilijk te beantwoorden.
‘Het is het mooiste geloof dat er is!’ Bij protestanten en nietgelovigen kreeg ik meestal wel positieve
reacties en dat deed me dan weer goed.”

huis bij Corrie speelde het
geloof zogezegd geen noeGedragen door het geloof
menswaardige rol. Toch
kregen Corrie en haar
“Mijn dochter woont met haar man en
oudere zus Ellie wel enige
kinderen in Australië. Dat is zo ver weg
geloofskennis mee door de zondagsen soms mis ik hen ontzettend. Dan merk
school en het bijbelonderricht van een
ik dat het geloof mij kracht geeft. Bij de
dominee dat op hun openbare school
apotheek heb ik veel voor mensen movrijwillig kon worden gevolgd. “Daar was
gen betekenen. Als mensen het moeilijk
ik heel blij mee; het sprak me enorm
hadden, dan beloofde ik een kaarsje voor
aan. Als gezin bezochten we daarnaast
hen op te steken. Dat waardeerde men
katholieke kerken als we op vakantie
dan oprecht. Recentelijk ben ik met penwaren in het zuiden van het land. Ik kan
sioen gegaan. Ik kreeg zo veel bedankjes.
me herinneren dat ik vaak aangetrokken
Ik denk dat ik wel vijftig bossen bloemen
werd door het beeld van Maria. Na de
heb gehad. Tegenwoordig doe ik veel
MULO volgde ik de opleiding tot apo- Mevrouw Corrie Kievith bij het beeld
vrijwilligerswerk, ook voor de Kerk. Ik
thekersassistente. Dat werk lag me heel van OLV ter Nood in de genadekapel
ben parochiaan bij de St. Odulphus te
goed. Op jonge leeftijd ben ik getrouwd in Heiloo.
Assendelft, een fijne gemeenschap met
met Kees. We kregen twee kinderen,
een toegewijde priester. Door de jaren
Laura en Justin. Nooit spraken we in ons gezin over het geloof heen heb ik goed contact gekregen met diverse priesters. Ik
of baden we samen. Wel las ik af en toe in de Bijbel, maar ik bid veel voor de priesters en ondersteun de priesteropleiding
sprak daar met niemand over. Als ik iets zei over het geloof, eveneens financieel. Men denkt vaak dat de Kerk ontzettend
dan was dat eerder negatief.”
rijk is. Als notulist van ons kerkbestuur weet ik wel beter. Priesters zijn zo belangrijk in de Kerk. Met name door de Eucharistie
De voorspraak van Maria
voeden priesters het volk van God. Ook de diakens en pasto“Op een gegeven moment kwam er een verandering in mijn rale werkers wil ik niet vergeten: zonder hen kan er niet in elke
leven. Ik weet het nog goed. Zoon Justin was 17 jaar en hij ging parochie een viering zijn. Door het geloof heeft mijn leven een
naar Zuid-Afrika. Als moeder maakte ik me zorgen om zijn veilig- heel bijzondere wending en diepgang gekregen. Eerlijk gezegd
heid. Ik kreeg sterk het verlangen om voor hem te gaan bidden kan ik geen genoeg meer krijgen van het geloof.” ■

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.

