Willibrord

S

ZU

OR

Tijdschrift voor de gebedskring en vrienden
van het Grootseminarie St. Willibrord

DO

magazine

M

AR

IA

TO

T

he il o o
G 22
GAN
JA AR
3
MER
NUM
20
0
2
ER
ZOM

Hartelijk dank
voor uw
medeleven
In het geheim
priester worden

Diaken in
bijzondere
tijden

JE

Op het spoor
van de Corona
Spinorum

Denk je
erover
priester te
worden?
Kijk eens op
www.willibrordseminarie.nl
of kom langs in Heiloo!
G R O OT S E M INARIE ST. W IL L IB RO RD

Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
T 072 505 1288
www.willibrordseminarie.nl

S

DO

ZU

OR

M

AR

IA

TO

T

JE

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.

Bekijk op
www.bonifatiusinstituut.nl
een verslag van de
virtuele open dag met
informatie over de studie,
een virtuele rondleiding
op De Tiltenberg en
getuigenissen van
verschillende studenten.
Theologie studeren in deeltijd!
Diaken of catechist worden
of persoonlijke verdieping
van je geloof
Neem voor meer informatie contact
op met de studieprefect via
dwienen@tiltenberg.org
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Woord van
de rector
DOOR RECTOR J. DE WIT

B

este, lieve mensen,
Allereerst een Zalig Pinksteren!
Wat is dat toch altijd een
mooi feest, Pinksteren; de
uitstorting van de Heilige Geest over Maria en de apostelen.
Dat wij ook altijd het verlangen mogen
hebben om Hem meer te ervaren in
ons leven. Soms blijft Hij altijd nog een
beetje de Onbekende in ons geloofsleven: we geloven in Hem, maar kennen
we Hem ook? Ik weet zeker dat hier nog
veel groei bij mijzelf in mogelijk is. Dat
God dat moge schenken, en ik hoop aan
u ook.
Als het goed is zijn sinds enkele dagen
weer H. Missen met de mensen mogelijk. Wat fijn! Wat een vreemde tijd
hebben we meegemaakt. Ruim twee
maanden dat mensen niet naar de H.
Mis konden, en deze alleen via de radio,
TV of live-stream konden volgen. Ook
bij het seminarie zijn we actief geweest
met de live-stream. We verzorgden nu

www.willibrordseminarie.nl
Foto's voorzijde
Linksboven: De priesterstudenten in
Nieuwe Niedorp met de vele kaarten die
zij hebben ontvangen om hen een hart
onder de riem te steken.
Rechtsboven: Karol Wojtyla (Paus Johannes
Paulus II) in zijn jonge jaren voordat hij
paus werd.
Linksonder: Diaken Javier Acuña Acuña bij een
herinneringsmonument aan de zijkant van de
Sint-Nicolaaskerk te Lutjebroek. Het monument toont de beeltenis van Zoeaaf Pieter
Jong, met daaronder de tekst: Hij stierf voor
den paus De zaak des pausen is de zaak van
God. Een zoeaaf behoorde tot de infanterieeenheid van de pauselijke staat.
Rechtsonder: Capella della Spina in Pisa

dagelijks de live-stream H. Mis voor het Heiligdom. Dat is best
een bijzondere ervaring. Eerst is het even wennen om tegen
zo’n camera te spreken, je denkt dat de hele wereld meekijkt,
maar na verloop van tijd weet je wel dat het veelal toch gewoon de mensen zijn die anders naar de H. Mis op het Heiligdom komen en wie weet wel enkele anderen. Een aantal seminaristen heeft zich verdiept in de techniek en zo gaf dit toch
wel een bijzondere dynamiek in deze tijd. Wie weet wat voor
goeds hier ook nog uit voort kan komen. Want dat er naast
het vele leed dat er is ook goede vruchten uit deze periode
voort zullen komen, dat geloof ik vast.
De priesterwijding die voor 6 juni gepland stond, kan nu helaas nog niet doorgaan. Dat is best moeilijk voor de vijf kandidaten (!) die hier naar toe leefden. Maar om nu hun wijding te laten plaatsvinden zonder dat hun familieleden erbij
kunnen zijn zou toch heel jammer zijn:
drie van hen komen uit het buitenland.
We hopen spoedig een nieuwe planning te kunnen maken, waarschijnlijk
met meerdere data. We houden u op
de hoogte. Blijft u graag voor hen, en
ook voor de seminaristen en roepingen,
bidden. Veel dank! U veel sterkte als
u op een bepaalde wijze door corona
getroffen bent.
Gods zegen. Rector Jeroen ■

Rector Jeroen bij een live-stream van
de H. Mis van zondagochtend in de
kloosterkapel waarbij de seminaristen
en de zusters ook aanwezig zijn.
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Een hart
verwarmende
verrassing
Bij het vorige Willibrordmagazine en enkele
andere bladen was o.a. een getuigenis van
seminarist Thomas Bötticher en een ansichtkaart
bijgesloten. Zo kon u een kaartje schrijven en
terugsturen aan de seminaristen om hen een hart
onder de riem te steken. Mede doordat de gebedsdag niet door kon gaan was dit een mooie manier
om toch uw verbondenheid met het seminarie tot
uitdrukking brengen. Hieronder vindt u een aantal
reacties van de priesterstudenten die graag hun
dank tot uitdrukking willen brengen.

T

homas Bötticher

Teruggekomen van de
paasvakantie wachtte
er een verrassing op
mij. Ik ging kijken of
er post was gekomen voor mij en zag
een stapel met kaarten van verschillende lezers. Er zat onder andere een artikel bij over wat een goede priester is, helemaal uit Frankrijk
en uit het Frans vertaald. Tevens een foto uit België en een
kaart van een mede-Indo. Ik wil iedereen bedanken voor de
kaarten. Het is mooi dat we op deze manier een beetje uitwisseling hebben gehad nu de gebedsdag niet door kan gaan. Ik
zal voor de intenties bidden. We blijven in gebed verbonden.

Melle Punter
Uit de grond van mijn hart wil ik iedereen bedanken die heeft
gereageerd op de kaartenactie. De vele boodschappen, adviezen, bemoedigingen en warme woorden hebben mij daadwerkelijk goed gedaan. Het doet me beseffen dat we als seminaristen allesbehalve alleen zijn in onze missie. In de Psalmen
staat: ‘het is beter op de Heer te vertrouwen dan op mensen’,
maar deze naastenliefde van mijn broeders en zusters in de
Heer doet mij bijzonder veel goed: een ware zegen van de
Heer. Als het aan mij ligt zullen we in ons seminarie deze kaarten zorgvuldig bewaren en
dan zal ik ze bij tijd en wijle herlezen; in
het bijzonder wanneer mijn hart door
wanhoop bevangen mocht worden.
Dank u wel!
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Juan Ignacio Jiménez Walker
Een dezer dagen liep ik naar de hoofddeur. Ik zag dat de brievenbus niet helemaal dicht was. Toen ik hem open deed, viel
een stroom van brieven en kaartjes op de vloer… Van harte
wil ik u allemaal bedanken die uit alle hoeken van het land
op de kaartenactie hebt gereageerd. Dit laat me
werkelijk zien dat uw gebed en steun aan
de ene kant, en het seminarieleven aan
de andere, niet twee dingen zijn, los
van elkaar, maar een geheel. We vormen samen een groot lichaam, met zijn
ledematen. Met elkaar geven we antwoord op de roeping van de Heer: geef
arbeiders voor de oogst!

Arkadiusz Sagan
“Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als gij Mij
zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen.” Ik ben echt
geraakt bij het zien van zoveel mensen die voor ons seminaristen en voor ons seminarie bidden. In deze
moeilijke tijd van quarantaine is uw gebed
voor ons een grote genade geweest.
Daardoor kon ik ervaren wat de christelijke gemeenschap in dergelijke
lastige situaties betekent. Hoewel ik
pas zes maanden in Nederland ben,
voel ik al van mensen om me heen een
grote steun.

Diego Manzano Fernández
Beste lezers, ik wil u bedanken voor de kaarten die u naar ons
hebt opgestuurd. Deze paastijd was voor iedereen een bijzondere tijd; we hebben het dit jaar op een unieke manier beleefd.
Veel mensen hebben voor ons gebeden, voor onze roeping tot
het priesterschap, voor onze gezondheid. Daarvoor wil ik u van
harte bedanken. In deze tijd is de Heer gekomen om de momenten van duisternis en onzekerheid te verlichten.

José Angel Quinto Aguilar
Beste mensen, ik wil u van harte
bedanken voor alles wat u voor ons
hebt gedaan, vooral voor de zorg door
uw gebed. Ik ben diep onder de indruk
van alle goede dingen die u ons toewenst door uw gebed. Dat
helpt ons om verder te gaan met de weg van
de wil van God in de Kerk van Nederland.
Ik ben er zeker van dat God uw gebeden
heeft verhoord, want de hulp die wij
hebben gekregen kwam niet van ons
maar van God zelf. ■

Seminarieleven in
coronatijd
DOOR MELLE PUNTER

We zitten in een vreemde tijd:
we zitten in de coronatijd. Voor
het eerst sinds de Tweede
Wereldoorlog is Nederland weer
bezet. Alleen dit keer is de vijand niet met grof
geschut en bommen gekomen, maar is hij onzichtbaar en slechts een tienduizendste van een millimeter groot: het coronavirus. Ook aan het seminarie
is het virus niet voorbijgegaan. Daarom breng ik u
hierbij graag op de hoogte hoe het onze seminaries
in Heiloo en Nieuwe Niedorp is vergaan tot begin
mei. Kort gezegd: in het algemeen zijn onze lessen
doorgegaan via internet, er is echter ook ziekte
geweest én er zijn onverwachte vruchten.

seminarieleven behoorlijk heeft ontregeld. Op de tijd van dit
schrijven zijn er echter geen zieken meer. Laten we van harte
hopen dat dit zo zal blijven.
In het St. Willibrordseminarie te Heiloo is voorlopig niemand
door ziekte getroffen. Ignacio en Josué hebben aan het begin van het uitbreken van de pandemie ervoor gekozen om in
Heiloo te blijven in plaats van naar Nieuwe Niedorp te gaan.
Dit was een moeilijke maar dappere keuze die Thomas en ik
zeer hebben gewaardeerd. Omdat er geen ziekte was, ging
alles redelijk normaal door, afgezien dat we allemaal onze
(soms bescheiden) kookkunsten een keer uit de kast hebben
mogen trekken. Een onverwachte zegen - bijkomstig aan de
vloek van het virus - is dat nu bijna alle seminaristen ook in
de weekenden aanwezig zijn in het seminarie. Dit leidde ertoe dat we elkaar ook buiten het volle weekprogramma van
het seminarie konden leren kennen. Meestal was dit gezellig,
soms kwam er wat onvermijdelijke irritatie en ruzie, maar met
de nodige vergeving en zelfontlediging is de broederliefde
juist gegroeid. Bovendien, omdat we één huishouden vormden, konden we in de paasvakantie een uitje maken. Zo hebben we de Noord-Hollandse duinen wat beter leren kennen.
Tegen de tijd dat u dit leest zal de situatie in ons land waarschijnlijk alweer anders zijn dan wanneer ik dit artikel schrijf
(rond 1 mei). Op dit moment zwelt de roep om versoepeling
van de maatregelen tegen het virus steeds sterker aan.

I

n het seminarie Redemptoris
Mater te Nieuwe Niedorp heeft
het coronavirus flink huisgehouden. Gelukkig zijn de oudere
broeders en zusters gespaard
gebleven, maar desondanks zijn er een
aantal zieken geweest. Een aantal seminaristen heeft gekampt met het virus.
Zij zijn er nu allemaal weer bovenop
en uit de noodzakelijke quarantaine.
Waarschijnlijk zijn de ouderen niet ziek
geworden, omdat zij uit voorzorg al in
quarantaine geplaatst waren. Achteraf
bezien was dit een zeer verstandige en
tijdige maatregel. Doordat de ouderen
een essentiële rol in het huishouden
van het seminarie vervullen, maakte
deze quarantaine een hoop taken vrij
waar de seminaristen zich op mochten
storten. Met name Mateo ontfermde
zich over de kokerij in de keuken. Ook
hij moest vervolgens te bed gaan omdat de hoeveelheid werk
overweldigend bleek. Last but not least was rector Luc geveld
door het virus. Hij is een aantal weken bedlegerig geweest,
maar langzaamaan is hij hersteld. Volledig herstel van het
virus blijkt echter een vrij lange tijd te vragen. Het spreekt
voor zich dat het virus en alles wat erbij kwam kijken, het

Seminaristen Mateo en Emil in de keuken.
Uiteraard hopen we dat de maatregelen snel verminderd kunnen worden opdat de situatie ietwat genormaliseerd kan worden. Laten we bidden dat deze tijd van misère toch vruchtbaar
mag zijn voor ons gehele land doordat naastenliefde en behulpzaamheid blijvend opleven of verder versterkt worden. ■
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Priesteroplei
ding in (zeer)
moeilijke
tijden
DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

Augustus 1942. Een twintigjarige
jongen klopt aan de deur van het
bisschoppelijk paleis van Krakau,
Polen. De jongen wordt naar binnen gelaten en zegt kort door de bocht aan bisschop
Sapieha: “Christus roept me tot het priesterschap”.

voor Karol geweest. Een onverwachte ontmoeting met een
mystieke jongerenbegeleider, Tyranowski, had hem de weg
gewezen naar de Spaanse mystici van de Karmel, met name
de heiligen Theresia van Jezus en Johannes van het Kruis. Ook
de vriendschap van collega’s op het werk aan de Solvay chemische fabriek en het heldhaftige voorbeeld van priesters hadden hem diep geraakt. Dit alles deed langzaam maar zeker het
licht in hem groeien dat God hem tot het priesterschap riep.
Sinds die dag van augustus 1942 studeerde Karol heimelijk om
priester te worden. Er waren meer seminaristen, ja, maar iedereen studeerde op zijn eigen plek en mocht elkaar niet kennen, een veiligheidsmaatregel. Voor Karol was dit een soort
‘dubbelleven’: dagelijks eerst naar het werk in de fabriek,
daarna naar de clandestiene colleges of zelfstudie thuis. Naast
het harde werk en het levensgevaar hield de filosofie de jonge
seminarist intensief bezig; zeker aan het begin.

Z

eker, ondanks de gruweldaden van de nazi-bezetting, bleef de Heilige Geest nog altijd jonge
mannen tot de dienst van Kerk en mens roepen.
Maar de situatie vereiste het extreem voorzichtig te zijn. Reeds in 1939 hadden de nazi’s geprobeerd het seminarie in eigen hand te nemen om het feitelijk
uit te schakelen. De Kerk gaf echter niet toe; de aartsbisschop
Mgr. Adam Sapieha was niet het type van zonder meer toegeven. Hij was overtuigd van de wezenlijke rol die de Kerk
moest vervullen tijdens de bezetting. Op de eerste beperkingen volgde het verbod om nieuwe seminaristen aan te nemen. Daarop reageerde de kardinaal door nieuwe kandidaten
onder het mom van ‘parochie-secretarissen’ in te schrijven.
Verspreid in naburige parochies konden ze op deze manier
hun vorming tot het priesterschap voortzetten. De Gestapo
sloeg echter flink toe toen zij vijf seminaristen binnen het seminariegebouw oppakte. Enkele werden gefusilleerd, de rest
naar Auschwitz gevoerd. Mgr. Sapieha werd genoodzaakt het
seminarie officieel te sluiten. Toch nam hij het risico om in het
volstrekte geheim een clandestien seminarie te laten voortbestaan. De rechten van de mens stonden op het spel; daarbij
kon de Kerk niet met de armen over elkaar blijven zitten.
De jongen, Karol Jozef geheten, werd aangenomen. Gedurende de laatste jaren had hij zijn toekomstperspectieven zien
veranderen. Niet alleen had de bezetting een einde gemaakt
aan zijn filologie-opleiding. Zelfs zijn liefde voor het toneel,
waaraan hij samen met andere jongeren als een werkelijk verzet tegen de nazi’s deelnam, verschoof naar de achtergrond:
“Christus roept me om hem te dienen als priester”. Zijn vader,
die in 1941 plotseling overleed en hem helemaal alleen achterliet, was door zijn gebedsleven, een “huiselijk seminarie”
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In het midden diaken Karol Wojtyla, de latere paus Johannes
Paulus II, met medeseminaristen in 1946.
Niet alle seminaristen hebben het toen overleefd. De situatie
veranderde vanaf augustus 1944 toen het risico om opgepakt
te worden zo groot werd, dat kardinaal Sapieha de seminaristen bij hem riep om zijn eigen woning tot een ondergedoken
seminarie te maken, zeer eenvoudig, bijna Spartaans. Iedere
student had zijn eigen bed. Daarnaast bezaten ze alleen een
gemeenschappelijke tafel. Elk ander persoonlijk bezit werd
onder het bed verborgen. Ondergedoken moesten ze uiteraard thuisblijven. Ze noemden het “hun huisarrest”. Het dagelijkse rooster begon om zes uur ’s ochtends en omvatte voornamelijk gebed, colleges en persoonlijke studie.
Ongeveer twee jaar leefde Karol in het ondergedoken seminarie. Toen Polen inmiddels van bezetter was veranderd, werd
Karol Wojtyła in 1946 in de privékapel van de bisschop tot
priester gewijd. De gehoorzaamheid aan Jezus Christus en zijn
Kerk, vooral in die zeer moeilijke tijden, maakte van hem een
echte apostel. Door al die moeilijkheden was God bezig Karol
voor te bereiden op de bijzondere taak die hij vervullen moest:
het Petrusambt onder de naam van Johannes Paulus II. ■
Bron: Weigel, G., “Witness to hope: the biography
of John Paul II”, HarperCollins Publishers, 1999.

Priesters voor
de Nieuwe
Evangelisatie
in Nederland
DOOR RECTOR J. DE WIT

In het vorige Willibrordmagazine
heb ik u reeds verteld dat ik dit
voorjaar geslaagd ben voor het
Licentiaat in de Nieuwe Evangelisatie. In dit magazine zal ik een korte samenvatting
geven van mijn eindscriptie, genaamd: Priesters
voor de Nieuwe Evangelisatie in Nederland.

de H. Mis op zondag, in 2016 is dit nog maar 4,5%. In aantallen gaat het om een neergang van 94%! Het moet ons zeer
aan het hart gaan, dat zoveel mensen het risico lopen niet tot
het Eeuwig leven te geraken. Er zijn verschillende oorzaken
voor deze grote neergang aan te wijzen, maar de groeiende
welvaart zal hier zeker ook aan bijgedragen hebben. Voor de
bisschoppen was het in deze tijd ook moeilijk om leiding te
geven aan een verdeelde kerkgemeenschap.
Toch zijn er belangrijke stappen geweest voor een innerlijk
herstel, zoals bijvoorbeeld de aanhoudende zorg van paus Johannes Paulus II voor ons land, en ook, de heropening van
de seminaries, waarvan Rolduc de eerste was. Ook de komst
van nieuwe bewegingen en gemeenschappen hebben nieuw
gelovig leven gebracht. We staan nu op een punt dat deze
elementen van (innerlijke) vernieuwing, onderdeel moeten

E

en Licentiaat in de theologie, afgekort STL (Sacrae Theologiae Licentiatus), is een studie in de
theologie die men kan doen na afronding van
het Baccalaureaat (kerkelijke term voor een
Master). Een licentiaatstudie is 2 jaar voltijds
of ca. 4 jaar in deeltijd. Met dit diploma is het mogelijk om
les te geven op seminaries en theologische faculteiten. Ik heb
mijn Licentiaat gedaan aan het Sacred Heart Major Seminary
in Detroit, na eerst 1 jaar aan de FKT in Tilburg te hebben
gestudeerd.
In mijn eindscriptie ga ik eerst in op wat Nieuwe Evangelisatie
eigenlijk inhoudt. De H. paus Johannes Paulus II is met deze
term begonnen, en hij heeft hierbij aangegeven dat de inhoud
van de evangelisatie niet nieuw is, nl. de Blijde Boodschap van
Jezus Christus, maar deze is wel nieuw in zijn vuur, methoden
en uitdrukkingswijzen. Was de eerste evangelisatie gericht
op mensen die nog nooit van Jezus gehoord hadden, Nieuwe
Evangelisatie vindt doorgaans plaats in streken die voorheen
christelijk waren, maar waar veel mensen het geloof hebben
losgelaten, of niet meer doorgegeven hebben gekregen. Ook
nieuw is wie er bij betrokken is; alle leden van de kerk, zowel
de gewijde priesters en diakens, religieuzen, als ook de leken.
Het is een taak voor iedere gedoopte.
Vervolgens laat ik de noodzaak van de Nieuwe Evangelisatie in
Nederland zien. Het geloof is in Nederland sedert de jaren ’60
drastisch afgenomen. Het aantal kinderen wat gedoopt wordt
is met 87% afgenomen, katholieke kerkelijke huwelijken zelfs
met 96% (1965/2015). Ook het kerkbezoek is sterk afgenomen
in deze periode, ging in 1965 nog 55% van de katholieken naar

Studenten van het Sacred Heart Major Seminary in Detroit.
Rector Jeroen staat als derde van rechts in de voorste rij.
gaan worden van elk onderdeel van de Kerk. Kernelementen
zijn hierin: gebed en een openheid voor de Heilige Geest; persoonlijke relatie met de Heer, verkondiging van het Kerygma
(kernboodschap van het geloof), persoonlijke Bijbellezing, Eucharistische aanbidding, het sacrament van Boete en Verzoening en betekenisvolle gemeenschap.
We kunnen gerust stellen dat zonder deze innerlijke vernieuwing van onze geloofsgemeenschappen (parochies), wij onze
missie als Kerk; Evangelisatie, niet op ons zullen en kunnen
nemen, en er ook nog geen hoop is op een sterke stijging in
het aantal roepingen tot het Priesterschap van eigen bodem.
Buitenlandse seminaristen en priesters blijven nog onmisbaar
in deze tussentijd. Maar gelukkig is er momenteel veel aandacht voor parochievernieuwing. Dat de Heilige Geest ons
verder mag leiden.
(Voor een fysieke of digitale versie van mijn eindscriptie, mailt
u dan graag naar rector@willibrordseminarie.nl) ■
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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. ■

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.

Uw steun aan Het Grootseminarie
Bent u ook bereid de opleiding en vorming van nieuwe priesters financieel te ondersteunen? Uw gift is zeer welkom. U
kunt uw gift overmaken op rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464
t.n.v. Het Grootseminarie. Bij voorbaat hartelijk dank. Voor giften vanuit het buitenland heeft u de volgende bankcode (BIC)
nodig: INGBNL2A ■

Misintenties
Het is mogelijk Heilige Missen te laten lezen in het seminarie
te Heiloo. De misstipendia komen ten goede aan de 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,

Opgave is mogelijk tot 15 juni 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. Rond half juni zal
bekend worden of de reis door kan gaan. Indien u zich opgeeft
en de reis kan niet doorgaan, dan heeft u geen financiële verplichtingen. Contactpersoon is de heer P. Klaver, bereikbaar via
telnr. 072-505 1073. Meer info: www.willibrordseminarie.nl ■

Priesterwijding zaterdag 6 juni geannuleerd
De priesterwijding stond dit jaar traditiegetrouw gepland op
de zaterdag na Pinksteren, zaterdag 6 juni. De wijdingsplechtigheid kan nu helaas niet doorgaan. Javier Acuña, Paul Bindels, Juan Andrés Correa del Río, Bert Glorie en Mikel Palić
zijn de wijdingskandidaten. Er is nog geen nieuwe datum
vastgesteld. ■

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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Online les is
goed, maar
persoonlijk
contact beter
DOOR JOSUÉ MEJÍA SANCHEZ

Mgr. dr. P. Hamans is onze docent
voor kerkgeschiedenis. In 1985 is
hij als docent begonnen op het
Grootseminarie van Rolduc en
vanaf het studiejaar 2012/13 geeft hij ook de colleges algemene kerkgeschiedenis op ons seminarie.
Elke keer dat hij ons colleges moet geven, komt hij
vanuit Limburg hier naartoe gereden om zijn vak
aan ons te doceren. In deze coronatijd echter geeft
hij online les. Maar, hoe bevalt hem dit eigenlijk?

worden dat gebeurt, maar ook niets meer dan dat. Er is nog
een ander probleem. Als wij bij elkaar in een lokaal zitten, dan
is er meer communicatie dan de collegestof alleen. Wij bidden voor de colleges. Online zit er een flinke vertraging tussen
het Onze Vader dat ik thuis bid en dat van de studenten. Ook
een dialoog tussen docent en studenten is minder aantrekkelijk. Bovendien moet ik mijn colleges via een smartphone geven. De reacties van studenten, hun mimiek, hun instemming
of afkeuring en het signaal dat er voor mij van uitgaat, dat ik
het nog eens moet uitleggen of moet verduidelijken, valt voor
een goed stuk weg.

Wat voor invloed zal deze situatie hebben in de
toekomst?
In de media hoor ik dat het na de corona-crisis nooit meer zal
zijn zoals tevoren. Dat kan best voor een deel waar zijn met
betrekking tot onze wijze van leven, werken en omgaan met
elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat het uitzenden van heilige
Missen via de computer slechts goed zal zijn voor zieken en

W

at vindt u van de middelen die we
gebruiken om uw lessen in deze
coronatijd te kunnen volgen?
Wij zijn allemaal overvallen door het corona-virus. Ineens mocht niets meer. Contacten tussen mensen werden zeer beperkt. Het leven kwam
stil te liggen; in de hele maatschappij en bij gevolg ook in het
seminarie. Vanuit Rolduc was mij al bericht dat er geen colleges meer gegeven konden worden. Daarom mailde ik naar
rector De Wit om te vragen of de colleges in Heiloo nog door
zouden gaan. Dat bleek niet het geval te zijn. Mij werd aangeboden om de resterende acht college-uren online te geven.
Diaken Mikel Palic heeft ervoor gezorgd dat de colleges via
internet gegeven konden worden. Het is geweldig dat deze
mogelijkheden bestaan. Nu hebben wij tenminste op een provisorische wijze de cursus kerkgeschiedenis kunnen afronden.
Kunnen we iets leren van deze manier van lesgeven?
Het is voor mij een compleet nieuwe ervaring. Sinds ik over apparaten beschik waarmee je kunt telefoneren en elkaar daarbij ook live kunt zien, ben ik aan beeldbellen wel een beetje
gewend geraakt. Colleges geven via internet is toch wel iets
anders. Ik zit thuis aan mijn bureau en ben verbonden met
studenten in Heiloo. Dat is het dan. Er is niets omheen. Geen
seminarie, morgengebed, geen gezamenlijke eucharistieviering, geen ontbijt, geen andere studenten dan die ik kan zien,
geen docenten met wie je even een praatje kunt maken. Online lesgeven voelt een beetje steriel aan. Wat gedaan moet

Online-les, seminaristen met P. Hamans tijdens
de les van kerkgeschiedenis.
voor mensen die om welke reden dan ook aan huis gebonden
zijn. Online heilige Missen als vervanging van de vieringen
in de kerk hebben geen toekomst. Het is zoiets als op de TV
naar een prachtig diner kijken. De honger gaat daarvan niet
over. Als wij in de toekomst slim willen zijn en de reiskosten
van de docenten in de priesteropleiding willen uitsparen, dan
meen ik toch dat wij een belangrijk deel van onze opleiding
daarmee amputeren. Priestervorming is meer dan collegestof. Het is toegroeien naar een ambt. Het is groeien in een
priesterlijke levenswijze. Dat heeft te maken met kennis van
filosofie, theologie en allerlei ander nuttige vakken. Minstens
zo belangrijk is het in persoonlijk contact priesters te ontmoeten, zelf te groeien in spiritualiteit, priesterlijke mentaliteit en
de vorming van je eigen persoon. Gebruik maken van de moderne mogelijkheden lijkt mij heel goed. Dat moet echter niet
ten koste gaan van het doel van de priesteropleiding: goede
priesters vormen voor de Kerk van de toekomst. ■
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Voor alles,
danken wij
God
DOOR JAVIER ACUÑA ACUÑA

Ik ben Javier, een van de vijf transeünte diakens
die het eerste weekend van juni tot priester gewijd
zouden worden. Zoals u weet is dit belangrijke
moment echter uitgesteld. Ik schrijf jullie mijn
ervaring als diaken in deze tijd van het coronavirus
(tot begin mei) nu we nog op een nieuwe datum
voor de priesterwijding wachten.

W

Een piepklein virus heeft wereldwijd de
samenleving verstoord; ook onze wijding. Toen bekend werd dat de priesterwijding zou worden uitgesteld, kon ik dit
moeilijk accepteren. Maar door mij over
te geven aan God, heb ik toch rust gevonden. Wanneer God
het wil zal het gebeuren.
Ik had gedacht dat transeunt diaken zijn slechts een tussenstapje was voordat je als priester gewijd wordt. Maar nu heb
ik geleerd dat het een tijd is om te leren dienen. Het gaat niet
om geweldige prestaties, maar om beschikbaar te zijn voor
degenen die het nodig hebben. Soms gewoon door te glimlachen of een bemoedigend woord te geven. Het belangrijkste
is om bereid te zijn de wil van God te doen. Mijn ervaring als
diaken is bijzonder. Ik geniet er nog elke dag van. De eerste
maanden sinds de diakenwijding waren vol verrassingen, met
name de eerste liturgische vieringen, de heilige communie
brengen aan zieken en de vele bezoeken aan parochianen.
We waren zelfs al begonnen met de voorbereiding voor de
priesterwijding. Het was een gunstige tijd om in het concrete
leven van een parochie te landen.
Toen we voor het eerst van dit virus hoorden dachten we: “Ach
het zal zo’n vaart wel niet lopen, dat speelt ver weg.” Maar
nu weten we wel beter en zijn de gevolgen van de pandemie
niet te overzien. Veel mensen hebben dierbaren verloren en
ze konden niet eens goed afscheid nemen en hen begeleiden
naar de begraafplaats of een waardige afscheidsdienst vieren.
Gelukkig is het hier in Nederland wel toegestaan om, althans
in kleine kring en kort, een kerkdienst te houden. Dat helpt
zeker de mensen in het rouwproces. Ik merk dagelijks dat de
mensen bang zijn, omdat het risico op besmetting nog groot
is. Toch is niet alles duisternis. We zien ook goede initiatieven
ontstaan. De mensen hebben meer solidariteit voor elkaar,
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Transeunt diaken Javier in de Nicolaaskerk te Lutjebroek.
zoals bijvoorbeeld boodschappen doen voor mensen die niet
naar buiten kunnen gaan. En niet te vergeten al de mensen
in de zorg die zonder ophouden al weken ouderen, zieken en
noodlijdenden verzorgen.
Ik werk in regio West-Friesland Zuid-Oost en ik heb van meet
af aan ervaren hoe betrokken de mensen hier zijn, zeker in
deze tijd van crisis. Sinds het begin van de pandemie is het parochieleven natuurlijk heel anders geworden. De liturgische
vieringen zijn afgelast en wij mogen voorlopig geen parochianen bezoeken. Sinds Pasen hebben we de eucharistievieringen op ons YouTube-kanaal uitgezonden. Zo konden wij dicht
bij de mensen zijn. In een kerk begonnen enkele koorleden
op Eerste Paasdag spontaan liedjes te zingen voor de mensen
die daarheen gingen om een kaarsje aan te steken, als een
paascadeau. Er was tevens de mogelijkheid om het Heilig Sacrament te aanbidden. Op zondag, wanneer de kerken open
zijn, komen veel parochianen een kaarsje aansteken, te bidden, Jezus te groeten. Dit helpt mij enorm en is een aanmoediging voor mij om het werk als herder door te zetten. Ook de
samenwerking in het pastoresteam is een genade die God mij
gegeven heeft om me dienstbaar op te stellen. God leert me
elke dag Hem na te volgen. In deze tijd van crisis is het belangrijk op Hem te blijven vertrouwen. Hij vraagt me door te gaan
om zijn liefde te verkondigen, hetzij per brief, telefoon of livestream, zodat velen die liefde leren kennen en ervaren. God
blijft trouw aan zijn belofte, Hij laat ons nooit in de steek. ■

‘Corona
spinorum’ –
De doornen
kroon

gebouwd voor enkele heilige doornen. Omdat de Arno bleef
stijgen zijn de relieken nu in de Kapucijner kapel S. Chiara van
het ziekenhuis.

De kracht van Christus’ Bloed
Hoewel de Passie van de Heer ‘één lijdensweg’ was, hebben
geestelijke auteurs altijd gezegd dat elk deel van de Passie geleden is voor een specifieke zonde of om een speciale genade
te schenken. De doornenkroon werd bijvoorbeeld gezien als
Jezus’ lijden voor de hoogmoed van de mensen die het beter
menen te weten dan de Heer en de Kerk. Anderen meenden
dat de Heer dit lijden gedragen heeft voor de zondige gedachten en verstrooiingen.

DOOR PASTOOR JEROEN SMITH

De grote protestantse(!)
hagiograaf Walter Nigg geeft aan
een van zijn boeken de titel:
Vergeten heiligen keren terug….
Recentelijk was dat het geval met de heilige Corona,
een vroegchristelijke martelares. Helemaal vergeten.
Zelfs de Legenda Aurea, dat verzamelboek van
heiligen uit de 13e eeuw, kent haar al niet meer.

M

aar het virus werd vooral ‘een begrip’ in
de Veertigdagentijd van dit jaar. Daarom
werd niet zozeer aan de heilige Corona
gedacht, als wel aan de ‘corona spinorum’,
de kroon van doornen. “Ook vlochten ze
een kroon van doorntakken - et plectentes coronam de spinis -, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in
de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden: ‘Gegroet, koning der Joden!’”
(Matteüs 27, 29)

Relieken
Het eerste standaardwerk van de Passierelieken was de inventarisatie van Charles Rohault de Fleury uit 1870: Mémoire sur
les instruments de la Passion de N.S. Jésus-Christ. In 2012 verscheen een heruitgave, wat aangeeft hoe belangrijk dit boek
is. Twintig bladzijden gaan over de heilige doornen, die in de
diverse plaatsen terecht zijn gekomen. De Fleury vermeldt
er 193! Op basis van de Lijkwade weten we dat het om een
doornen-kap ging, die het hele hoofd bedekte en dus heel wat
doornen telde. Toch zijn niet alle 193 echt, omdat enkele van
struiken afkomstig zijn, die niet in Jeruzalem voorkwamen.
Dat kunnen natuurlijk nog wel ‘contact-relikwieën’ zijn: doornen die in aanraking zijn gebracht met doornen van de echte
corona spinorum.
Het meest bekend is een gedeelte van de doornenkroon in de
Notre Dame, gered uit de brand. De heilige koning Lodewijk
IX verkreeg dit relikwie en liet er de Sainte Chapelle voor bouwen. Minder bekend is de Capella della Spina in Pisa, maar
niet minder mooi, een Gotische kapel aan de rivier de Arno

Close up van de lijkwade in Turijn.
Maar evenzeer zijn de verschillende wonden van de Heer
bronnen van heil en genezing. De kracht van zijn Bloed zuivert
van zonden, weert het kwade af en is bij machte de wereld
te vrijwaren van ziekten en rampen. Tegelijkertijd heeft Jezus
zijn Bloed vergoten om ons het eeuwig leven te schenken. De
genade van het Bloed van de doornenwonden kan dus afgesmeekt worden tegen de huidige pandemie en over hen die
door dit virus stervende of gestorven zijn. De verbindende
schakel tussen ons smeekgebed en Christus’ verhoring is echter ‘bekering’. De Heer komt ons te hulp, maar wel om een
beweging van ommekeer te bewerken. Ons gebed zal sneller
zijn Hart vinden, als het vergezeld gaat van de bereidheid tot
bekering. Dat is dus meer dan: nood leert bidden! Hoe goed
dat ook is, we kennen onszelf genoeg om te weten dat als de
nood geweken is, ook het gebed verstomt, tenzij we ons werkelijk naar Jezus hebben toegekeerd.
We kunnen dus een beroep doen op de wonden van de corona spinorum en bidden:
Heer Jezus, omwille van het Bloed vergoten door het dragen
van de doornenkroon, vrijwaart U deze wereld van dit virus, geneest U de zieken, beschermt U hen die de zieken verzorgen en
geeft U dat ons hart meer openstaat voor uw genade. Amen. ■
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‘God heeft
me nooit
losgelaten’
DOOR PIETER KLAVER

De schitterende koepelkerk
in Hoorn aan de rand van het
IJsselmeer is bekend door het
prachtig verlichte groene kruis
dat ‘s avonds vanaf grote afstand te zien is. Met
deze kerk is mevrouw Carin Molenkamp-van de
Berg (63) al vanaf haar jeugd vertrouwd. Mevrouw
Molenkamp groeide op in een katholiek bakkers
gezin van vier kinderen in de binnenstad van Hoorn.
Ze woont nog steeds in Hoorn en is in deze
parochieregio als vrijwilliger actief.

A

communie, ben ik betrokken geraakt bij de eerste- communie
voorbereiding. Dat doe ik nog steeds.”

Maria: gids naar God
“Gestimuleerd door mijn ouders ben ik een aantal keren op
pelgrimage naar Medjugorje geweest, een Maria-bedevaartplaats. Deze reizen hebben veel indruk op mij gemaakt. Op
een van de reizen besloten we aldaar ’s nachts de kruisberg
te beklimmen. Al tijdens de beklimming kreeg ik er spijt van.
Door de gladde stenen en het duister was het doodeng. Eenmaal boven gekomen heb ik toen allereerst gebeden dat ik
weer veilig beneden zou komen. Maar daarnaast bad ik dat ik
het geloof terug zou mogen krijgen dat ik als kind had. Maria
heeft me toen echt dichter bij God gebracht, zo heb ik dat
ervaren. Ik besefte: ‘God heeft me nooit losgelaten.’ Ik was
daar heel blij mee.”

Geloofsvorming op De Tiltenberg
“Een nieuwe verdieping van mijn geloof vond ik toen ik werd
gewezen op de mogelijkheid om in deeltijd theologie te studeren aan De Tiltenberg. Een heel aantal jaren heb ik daar gestudeerd en veel geleerd. Ik vond er veel gelijkgestemden en
dat deed me goed. Tevens heb ik verschillende parochiestages
mogen doen. Zo begon ik steeds meer te doen in de parochie.
Tegenwoordig ben ik ook lectrice. In de
Lourdeskapel van Zwaag bid ik tijdens
deze coronatijd doordeweeks dikwijls
de rozenkrans voor. Ik vind het heerlijk
om in gebed te zijn. Ik vind het jammer
dat ik nu niet dagelijks naar de H. Mis
kan gaan. Ik voel me dan dicht bij God en
ervaar dat ik door Hem gedragen word.”

ls kind had mevrouw
Molenkamp een levendig geloof dat ze haar leven lang is blijven koesteren. Maar naar de H.
Mis gaan, dat sprak haar niet echt aan.
“Wat ik wel ontzettend fijn vond op zondag, dat was dat we als gezin gezellig bij
Priesterschap: een echte roeping
elkaar gingen zitten en spelletjes doen
na de Mis. Ik groeide op in de tijd van
“Tijdens mijn studiedagen op De Tiltenhet Tweede Vaticaans concilie. Daarberg kwam ik eveneens in contact met
door veranderde de liturgie en was er
de priesterstudenten die daar destijds
veel meer in het Nederlands. Zo kon ik
studeerden. Zo ben ik lid geworden
beter volgen wat er in de kerk gebeurvan de gebedskring en heb ik tevens
de. Dat sprak mij meer aan. Maar als
de jaarlijkse gebedsdag bezocht. Het
puber werd ik steeds meer opstandig en
priesterschap is het mooiste beroep in
keerde ik mij af van de kerk. Daarmee
de wereld. Maar het gaat natuurlijk verbrak een lange periode aan waarin ik de
der dan dat. Het is een echte roeping.
kerk niet meer bezocht. Ik trouwde ook
Het celibaat lijkt mij niet gemakkelijk,
e
niet in de kerk. Zo rond mijn 30 trad Mevrouw Carin Molenkamp-van de
maar als priester mag je de Euchariseen verandering op. Ik sprak met mijn Berg in de Lourdeskapel te Zwaag.
tie vieren, geloofs- en doopgesprekken
moeder over het geloof en ik stelde dat
voeren en mensen bijstaan in hun nood.
ik wel degelijk gelovig was. Maar ze vroeg: ‘En je kinderen Ik hoop dat vele jongeren geroepen worden, maar ook late
dan?’ Dat zette mij aan het nadenken, want mijn kinderen roepingen zijn heel mooi en waardevol. Ikzelf heb veel gehad
betekenen echt alles voor me. Ik wilde het geloof graag aan aan persoonlijke begeleiding door priesters. En dan de preken
mijn kinderen doorgeven. Zo begon ik hen voor te lezen van de pastoor, die komen vaak echt bij mij binnen en helpen
uit de Bijbel en sloot ik me aan bij een kerkkoor. Toen later mij op de weg van het geloof.” ■
een van mijn kinderen zich ging voorbereiden op de eerste

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.

