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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.

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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Seminaristen op retraite
Generaties schuiven op,
laatste bijdrage van
scheidend spirituaal
pastoor Jeroen Smith
“Ik ben echt een
kloosterkind”, interview
met lid gebedskring

Interview met de nieuwe
pastoor van Heiloo, neomist Paul Bindels

Woord van
de rector
DOOR RECTOR J. DE WIT

B

este leden van de Gebedskring, donateurs en andere
lezers van het Willibrordmagazine.
De corona-situatie blijft ons
leven nog wat beïnvloeden, meestal in negatieve zin, maar er
zitten ook bijzondere effecten aan. Zo hebben we dit jaar plotseling vijf verschillende priesterwijdingen, in plaats van de
gebruikelijke viering met één of meerdere kandidaten. Paul
Bindels, Javier Eduardo Acuña Acuña, Juan Andrés Correa del
Rió en Mikel Palić zijn inmiddels gewijd. Over drie wijdingen
/ wijdelingen leest u in dit blad. De wijding van Bert Glorie
staat gepland voor zaterdag 31 oktober (in Heiloo). Bijzonder,
vijf verschillende vieringen, een behoorlijke inspanning voor
de bisschop die zich vijf keer voor moet bereiden, waarbij ook
nog twee wijdingen in één weekend vallen.
Ik schat in dat de komende jaren wat magerder zullen zijn. We
zullen waarschijnlijk wat geduld moeten betrachten voor een
volgende priesterwijding. Dit jaar begint er in Heiloo wel weer
een nieuwe seminarist. Deze studeerde al enkele jaren aan
het Bonifatiusinstituut, onze zaterdagopleiding, maar maakt
nu de overstap naar de voltijdsopleiding. Zo kan ook dit een
weg zijn naar het priesterschap. Hij zal zich in het volgend magazine voorstellen.

www.willibrordseminarie.nl

Foto's voorzijde
Linksboven: Een bevlogen kardinaal Simonis
tijdens de verkondiging van het Woord.
Rechtsboven: Links neomist Javier Acuña
Acuña en rechts neomist Juan Andrés
Correa del Río.
Linksonder: Neomist Paul Bindels.
Rechtsonder: Rector en seminaristen van
Heiloo op retraite in Tegelen: v.l.n.r. Josué
Mejía Sánchez, Thomas Bötticher, Melle
Punter, Richard Numan en rector Jeroen
de Wit.

In de staf van het seminarie zijn ook enkele wisselingen. Diaken
Jules Post zal de taak van stage-coördinator overnemen van
(tevens) diaken Jeroen Hoekstra en pater jezuïet Ward Biemans zal pastoor Jeroen Smith vervangen als spirituaal van
het seminarie. Pastoor Smith is vele jaren betrokken geweest
bij onze opleiding, maar door een nieuwe (extra) taak in zijn
eigen bisdom (Rotterdam) moet hij nu toch helaas afscheid
nemen. Op pagina 11 doet hij dit met zijn laatste Geestelijk
Schrijven voor dit magazine.
Wanneer u dit leest ben ik in Rome voor enige studie. De bedoeling is om daar een doctoraat op te pakken in de Pastorale
Theologie, ook weer met het accent op de Evangelisatie. Wilt
u graag voor mij bidden dat dit goed mag slagen? Dank u wel!
Sowieso veel dank voor al uw gebed en de financiële ondersteuning van ons seminarie. Zonder u zijn we nergens!
Vriendelijke groet, Rector Jeroen ■

Bovenaanzicht van één van de recente wijdingen
in de Sint-Bavokathedraal.
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Chileens
duo daags
na elkaar
priester
gewijd
Mgr. Hendriks legt zijn handen op het hoofd van Juan Andres
tijdens de wijdingsplechtigheid.
DOOR ERIC VENNEKER

Voor dit jaar stonden er vijf
priesterwijdingen gepland voor
het bisdom van Haarlem-Amsterdam. Vanwege de beperkingen
als gevolg van het coronavirus is het echter niet
mogelijk geweest om deze priesterwijdingen gezamenlijk te vieren. Paul Bindels, Javier Acuña Acuña,
Juan Andrés Correa del Río en Mikel Palić zijn inmiddels allen apart tot priester gewijd, Bert Glorie
volgt in oktober. In dit artikel ga ik in gesprek met
de twee Chileense neomisten, Javier Acuña Acuña
en Juan Andrés Correa del Río.

gekomen omdat ik mij geroepen voel om de roepstem van
God te volgen en in Nederland priester te worden. Tijdens
de opleiding keek ik naar het moment uit dat ik samen met
mijn familie, vrienden en bekenden uit Chili mijn priesterwijding kon gaan vieren. Het coronavirus zorgde er jammer
genoeg voor dat zij in Chili moesten achterblijven. Hoewel
ik geprobeerd heb, ook door gesprekken met het ministerie
van Buitenlandse Zaken, om mijn familie toch aanwezig te laten zijn, is dit helaas niet gelukt. Toen dit half augustus duidelijk werd en ik besefte dat het echt niet anders kon, was
het pijnlijk om al wat ik in mijn hoofd had te moeten loslaten.
Voor de wijding heeft mijn rector mij verteld dat ditzelfde is
gebeurd bij Johannes Paulus II en Pater Pio die ook zonder

O

p 12 en 13 september jl.
zijn Javier en Juan Andrés
daags na elkaar tot priester gewijd door Mgr.
Hendriks in de Sint-Bavokathedraal te Haarlem. Allebei zijn zij
afkomstig uit Chili en zijn verbonden
aan de Neokathechumenale Weg. Zodoende was dit een mooie gelegenheid
om samen met hen terug te kijken op
deze mooie maar toch ook een noodgedwongen anders uitziende viering.
Hoewel de wijdingen eigenlijk in juni
plaats hadden moeten vinden is dit uitgesteld mede in de hoop dat er toch
nog familieleden over konden komen.
Helaas bleek dat toch niet mogelijk.
Juan Andrés legt uit hoe hij de wijding
zonder familie en vrienden uit zijn vaderland beleefd heeft.
“Elf jaar geleden is het inmiddels dat
ik voor het eerst mijn stappen op Nederlandse bodem zette. Ik ben hier
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Javier ontvangt de gaven uit handen van Mgr. Hendriks.

familieleden gewijd werden. Dit heeft me geholpen om te zien
dat God misschien dit offer aan mij gevraagd heeft, het offer
van mijn leven dat ik bij de priesterwijding in Gods handen gelegd heb. Bij de wijding heb ik afstand gedaan van veel dingen
en aan de Heer gegeven en ook deze gebeurtenis is een teken
om dit te versterken. Om werkelijk niet mijn eigen wil te volgen
maar de wil van God, die alles in handen heeft en begeleidt.
Hoewel mijn gedachten, zeker net na mijn wijding, uitgaan
naar mijn ouders, familie en vrienden, moet ik doorgaan, wetend dat God iets moois heeft voorbereid voor de toekomst.”
Ook voor Javier was het een moeilijk moment om de wijding
zonder naaste familie te vieren, maar hij dankt God voor Zijn
grote genade en liefde.
“Voor mij was de wijding een bijzonder en mooi moment. Ik
heb de vrucht van de genade die God mij gegeven heeft in
volheid ervaren tijdens de priesterwijding. In het bijzonder
raakten mij de woorden van Mgr. Hendriks die werkelijk als
een vader tot mij sprak ten aanzien van mijn nieuwe leven
als priester. Ook de aanwezigheid van zoveel mensen die er
in de kathedraal bij waren ontroerde mij, mensen die er de
afgelopen jaren voor mij waren, voor mij klaar stonden, mij
hebben geholpen en hebben bemoedigd op weg naar mijn
priesterwijding. Dit zie ik als een grote genade, een grote genade die van God komt. Mijn familie kon er helaas niet bij zijn
maar omdat zij de wijding konden volgen via de livestream
konden zij toch delen in de vreugde en waren zij getuigen van
de grote genade die God mij gegeven heeft. Na de wijding
vonden er drie feesten plaats, in Nederland met mij, mijn familie met buren en vrienden en de broeders en zusters van
mijn gemeenschappen. Ik zie deze feesten, die op verschillende plaatsen in de wereld gevierd werden, als dankzeggingen

Juan Andrés met de bisschoppen en verantwoordelijken
voor de priesteropleiding.

aan de Heer die mij altijd trouw is gebleven. Hoewel ik de afgelopen jaren ook periodes heb meegemaakt van droefheid,
innerlijke strijd en donkere dagen heb ik nu tijdens en na mijn
wijding genoten van de liefde van God en Zijn genade die Hij
mij gegeven heeft. Dit heb ik concreet ervaren door middel
van broeders en zusters die mij de afgelopen jaren gesteund
hebben met woord en gebed.”
Ondanks bovengenoemde beperkingen is ook Juan Andrés
ontzettend blij en dankbaar voor zijn priesterwijding. “Voor
aanvang van de plechtigheid kwam ik bij de kathedraal aan
met knikkende knieën en was ik zenuwachtig. Maar in het
bijzonder tijdens de vragen die bisschop Hendriks mij stelde
gedurende de viering kwam er een bijzondere vrede over mij
heen. Ook ben ik bijzonder dankbaar voor het feit dat er zoveel mensen via internet mee kon kijken naar deze wijdingsplechtigheid wat natuurlijk ook voor mijn familie geldt.”
Over de toekomst maakt Juan Andrés zich weinig zorgen. Hij
vertrouwt dit liever aan de Heer toe. “De toekomst zie ik tegemoet met vertrouwen. Hoewel ik wel mijn land en familie heb
achtergelaten beschouw ik mijzelf niet als een held of iemand
die de Kerk komt redden. Nee, voor mij gaat het erom, en ik
vraag dit in het bijzonder aan God, dat Hij mij de genade mag
geven dat ik de Kerk met vreugde en toewijding mag blijven
dienen. Hoewel ik niet weet hoe de Kerk er in de toekomst
uit zal zien, heb ik vertrouwen in de toekomst en geloof ik dat
God Zijn Kerk nooit in de steek zal laten. ■
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Adrianus
kardinaal
Simonis
Zijn leven en zijn inbreng
bij de vernieuwing van
de priesteropleiding in
Nederland
DOOR MGR. DR. P.W.F.M. HAMANS,
SEMINARIEDOCENT

Adrianus Johannes kardinaal
Simonis werd op 26 november
1931 te Lisse geboren als oudste
zoon in een tandartsgezin dat elf kinderen telde.
Hij ging in 1945 naar het Kleinseminarie Hageveld
(Heemstede). In 1951 begon hij in het Groot
seminarie van Warmond aan de filosofie om er
vervolgens met de theologie zijn priesteropleiding
te voltooien.

H

et oude bisdom Haarlem werd per 2 februari
1956 verdeeld in twee nieuwe bisdommen:
Haarlem en Rotterdam. Ad Simonis ontving
de diakenwijding in de kapel van het seminarie Warmond uit handen van mgr. Joannes P.
Huibers (1936-1960) van Haarlem op 22 september 1956.
De eerste bisschop van Rotterdam, mgr. Martinus A. Jansen
(1956-1970), diende Simonis op 15 juni 1957 in de Sint-Laurentiuskathedraal van de bisschopsstad de priesterwijding toe.
De pasgewijde Simonis werd allereerst twee jaar kapelaan:
een jaar in de parochie Sint-Victor in Waddinxveen en daarna
nog een jaar in de parochie Martelaren van Gorinchem in Rotterdam. Vervolgens trok hij naar Rome waar hij van 1959 tot
1966 exegese studeerde. Hij begon zijn studie aan de pauselijke universiteit het Angelicum. Hier behaalde hij een licentiaat
(= tegenwoordig master) in de theologie. Aan het Bijbelinstituut zette hij zijn studie in de exegese voort. Hier promoveerde hij cum laude tot doctor in de exegese. Zijn proefschrift
handelde over Jezus als de Goede Herder, zoals Hij in het Johannesevangelie wordt gepresenteerd. Als student maakte
Simonis in Rome het gehele Tweede Vaticaanse Concilie mee.
Tijdens de vier zittingsperioden van het concilie (1962-1965)
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zat hij met de bisschoppen van Nederland en hun medewerkers in het Nederlands College aan tafel.
In Nederland teruggekeerd werd de jonge doctor kapelaan in
de parochie van het Allerheiligste Sacrament aan de Sportlaan in Den Haag. Hij zou professor worden aan het Grootseminarie Warmond. Dit ging echter niet door. Het seminarie
Warmond werd in 1967 gesloten.
Het episcopaat wees kapelaan Simonis aan om deel te nemen
aan de derde, vierde en zesde zitting van het Pastoraal Concilie (1968-1970) in Noordwijkerhout. Bij de omstreden zitting
van januari 1970, waar over de afschaffing van het celibaat
voor priesters werd gesproken, was Simonis niet aanwezig.
De Diocesane Pastorale Raad van het bisdom Rotterdam
droeg dr. Simonis in maart 1969 voor als kanunnik van het
kathedraal kapittel van het bisdom Rotterdam. De bisschop
benoemde de kapelaan daarop in dit ambt. Op 3 januari 1970
aanvaardde de paus het ontslag van mgr. Jansen. Deze zou in
augustus van dat jaar zijn 65e levensjaar voltooien. Dr. Simonis zat derhalve in het kapittel van Rotterdam toen dit in 1970
een voordracht van drie kandidaten moest opstellen voor de
benoeming van een nieuwe bisschop. Zijn naam kwam echter
niet voor op de kandidatenlijst.
Op 30 december 1970 benoemde paus Paulus VI (1963-1978)
mgr. Simonis tot tweede bisschop van Rotterdam. Zijn bisschopswijding vond plaats op 20 maart 1971 in de kathedraal
van de heilige Laurentius en Elisabeth aan de Rotterdamse
Mathenesserlaan. Kardinaal B. Alfrink was hierbij de hoofdcelebrant, mgr. P. Moors (Roermond) en mgr. J. Bluyssen (‘s-Hertogenbosch) waren medeconsecratoren. Van de Nederlandse
bisschoppen ontbrak slechts Simonis’ voorganger mgr. Jansen. Hij verontschuldigde zich omdat hij in het ziekenhuis lag.
De benoeming van mgr. Simonis tot bisschop van Rotterdam
wekte bij een deel van de katholieken hoop. Zij meenden dat
deze energieke geloof- en kerktrouwe bisschop het achteruitgaande katholieke leven weer in oude glorie kon herstellen.
Veel katholieken die een meer liberale visie aanhingen, reageerden als door een wesp gestoken. Zij wisten zich door deze
benoeming door de paus tegengesproken in hun visie op de
Kerk, op geloof en moraal.
In zijn preek tijdens de wijdingsmis van mgr. Simonis wees kardinaal Alfrink op de polarisatie die bij de benoeming van de
nieuwe bisschop aan het licht was gekomen. Hij zei dat de polarisatie “reeds min of meer latent aanwezig” was. “De ondergrond van dit alles was feitelijk reeds aanwezig”. Over de wijze
waarop de benoeming van mgr. Simonis had plaatsgevonden,
zei kardinaal Alfrink: “Een herhaling van deze situatie moet tot
alle prijs vermeden worden”. Hij wees er op dat een bisschop
een bruggenbouwer moest zijn tussen God en de gelovigen en
dat hij herder zou moeten zijn van de hele kudde en niet van
een deel ervan (Katholiek Archief 26(1971)302-307).
Mgr. dr. J.M. Gijsen werd op 20 januari 1972 benoemd tot bisschop van Roermond (1972-1993). Hij nam op aandringen van
paus Paulus VI het initiatief tot de oprichting van een convict

Deze woorden van paus Paulus VI zijn profetisch gebleken. Rolduc heeft tussen 1978 en 2015 215 priesters voorbereid op de
wijding en op hun werk in de zielzorg. Tot de vruchten van deze
boom behoren ook: een kardinaal, vier bisschoppen (onder
wie mgr. J. Punt en mgr. J. Hendriks) en een abt. Het voorbeeld
van dit nieuwe seminarie volgens de richtlijnen van het concilie vond ook navolging in andere Nederlandse bisdommen en
in het buitenland. Ook het Sint-Willibrordseminarie in Heiloo
is een vrucht van het initiatief dat mgr. Gijsen met de steun van
mgr. Simonis onder leiding van de Heilige Geest nam.
Mgr. Simonis bezocht zijn studenten in Rolduc regelmatig. Hij
toonde zich hier een meelevend geestelijke die heel gewoon
met de studenten omging, grapjes vertelde en er zonder twijfel van uitging hier aan een geestelijke verbondenheid te werken, die hij later als bisschop in zijn bisdom met de wijdelingen zou moeten hebben.
Later getuigde de bisschop: “Ik kan niet ontkennen dat ik in
mijn hart een voorkeur had voor Rolduc. Er heerste daar een
positief kerkelijke sfeer die in mijn ogen de geestelijke vorming
van de priesterkandidaten het best waarborgde. Zij werden er
in een besloten omgeving op het priesterschap voorbereid.
Amsterdam (= de Katholieke Theologische Hogeschool) had
die positieve uitstraling ten enenmale niet” (Crijnen, T., Kardinaal Ad Simonis, kerkleider in de branding. Een biografie,
Nijmegen 2014, 221). Terecht onderstreepte het Grootseminarie Rolduc zijn dankbaarheid door behalve de gebeden ook
een krans te sturen die naast de kist van de overledene stond
tijdens zijn uitvaart.

voor priesterstudenten die aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (H.T.P.) in Heerlen studeerden. Als bisschop
van Rotterdam participeerde mgr. Simonis in dit initiatief. Bij
de opening telde het convict twaalf studenten, waarvan een
aanzienlijk aantal via mgr. Simonis de weg naar Rolduc had
gevonden.
Een jaar later werd het convict omgevormd tot een echt seminarie volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaanse Concilie. In 1975 trokken de seminaristen op uitnodiging van paus
Paulus naar Rome. Het seminarie was toen nog bezig aan zijn
eerste studiejaar. Tijdens de algemene audiëntie van woensdag in de Goede Week (2 april 1975) sprak paus Paulus VI het
gloednieuwe seminarie Rolduc toe. Over dit eerste seminarie
in Nederland, dat de vernieuwingen van Vaticanum II volgens
de richtlijnen van Rome realiseerde, zei de Heilige Vader onder
meer: “Moge deze jonge aanplanting uitgroeien tot een sterke boom, die zijn takken wijd uitstrekt en mogen de vruchten
ervan aan jullie hele land ten goede komen” (L’ Osservatore
Romano, 3 april 1975, p. 1. Voor een Nederlandse vertaling
van wat de paus zei, zie: Katholiek Archief 30(1975)609).

Wanneer mgr. Simonis op Rolduc was, was hij natuurlijk
hoofdcelebrant in de liturgie. Hij preekte dan ook. Zijn homilieën gaven uitleg bij de lezingen. Ook de leefwereld waarin
de toekomstige priesters zouden gaan werken, ontbrak hierin
niet. Een voorbeeld uit deze tijd. Mgr. Simonis verwees in zijn
preek naar het tanende geloof in de Nederlandse samenleving. Hij zei dat de wereld op zijn kop werd gezet. Als iemand
bij het afdrogen in de keuken een kopje stuk laat vallen, dan
zegt men: “dat is zonde”. Als een meisje buitenechtelijk in verwachting was geraakt, dan zegt men: “het was een ongelukje”.
Na twaalf jaar bisschop van Rotterdam te zijn geweest, werd
mgr. Simonis op 9 juli 1983 door paus Johannes Paulus II benoemd tot aartsbisschop-coadjutor van Utrecht. Hij volgde
hier kardinaal Willebrand op. De installatie als aartsbisschop
van Utrecht vond plaats op 3 december 1983. Op 25 mei 1985
werd hij tot kardinaal gecreëerd. Hij kreeg de San Clemente
in Rome als titelkerk. Hiermee werd verwezen naar de heilige
Willibrord, patroon van de Kerk in Nederland. Paus Sergius I
(687-701) gaf Willibrord bij zijn wijding in 695 tot aartsbisschop van de Friezen de naam Clemens.
In zijn nieuwe bisdom ondersteunde de kardinaal het Ariënsconvict; een leefgemeenschap van priesterkandidaten voor
het aartsbisdom Utrecht die tijdens het bestuur van kardinaal
Willebrand in 1979 was gestart. Hier evenals elders in Nederland verminderde het aantal mannen die op hun priesterroeping ingingen.
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Nadat kardinaal Simonis wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens zijn ontslag had ingediend, werd hij tijdelijk bestuurder (administrator) van het aartsbisdom Utrecht.
Op 26 januari 2008 nam mgr. dr. W.J. Eijk de Utrechtse zetel
in bezit. Gedurende heel de tijd dat kardinaal Simonis aartsbisschop was, was hij ook voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Zijn wapenspreuk luidde: ‘Ut cognoscant Te’ (opdat zij U kennen).
Kardinaal Simonis is zijn leven lang een vriendelijke, pastoraal-bewogen geestelijke geweest. Hij wist velen tot lachen te
brengen met zijn leuke grapjes. Het bestuur van de Kerk liet
hij het liefst aan anderen over. Toch werd hij steeds weer opnieuw gekozen tot voorzitter van de bisschoppenconferentie.
Zo werd de kardinaal het gezicht van de Kerk in zijn dagen. Hij
nam daarbij geen blad voor de mond en verkondigde vrijmoedig geloof en moraal. Wie minder katholiek wilde zijn dan hij,

protesteerde herhaaldelijk. Hij werd zelfs voor het gerecht gedaagd vanwege zijn verkondiging. Tijdens zijn bestuursperiode
dreef Nederland steeds verder van God weg. De secularisatie
heeft deze aartsbisschop, evenmin als de andere bisschoppen,
niet kunnen tegenhouden. Hij ging echter trouw verder met
het verkondigen van wat wij van Jezus Christus hebben ontvangen: de Boodschap van verlossing, heil en eeuwig leven.
Voor velen onverwacht riep de Heer van het leven kardinaal
Simonis op 2 september 2020 vanuit een hospice in Sassenheim naar zijn vaderhuis. Moge de Heer die kardinaal Simonis
met volharding heeft gediend, hem nu in de hemel opnemen
en het eeuwige geluk schenken als loon voor zijn volhardende
apostolische inzet. ■

Bidt u mee om roepingen?

Misintenties

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. ■

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. ■

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 ■

JA,

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

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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Interview
met de nieuwe
pastoor van
Heiloo
DOOR JOSUÉ MEJÍA SANCHEZ

Op zaterdag 4 juli 2020 is onze
nieuwe priester en ook nieuwe
pastoor Paul Bindels gewijd.
Hij zelf zal zijn mooie ervaring
vertellen, hoe hij vanuit het permanente diakonaat
naar Gods roepstem bleef luisteren om priester
te worden.

ik automatisch transeunt diaken. Toen is 6 juni vastgesteld als
de datum waarop ik gewijd zou worden.
Wat was je ervaring van de viering van je priesterwijding?
De priesterwijding was eerst afgezegd, maar ik zag het aankomen. Het werd steeds stiller en erger, steeds minder mochten
we en op een gegeven moment belde bisschop Hendriks mij
op: “Beste Paul, het kan echt niet doorgaan.” Dat vond ik heel
erg, want ik had er al jaren voor gewerkt, naartoe geleefd,
daarvoor gestudeerd en mijn bedrijf verkocht. Ik leefde zo
naar dat moment toe en toen kon ik alleen maar even huilen. Maar ik wist waardoor dat kwam. Dus 6 juni ging niet
door, maar des te mooier was het toen me gevraagd werd drie
weken later, toen het weer mocht, een viering met honderd
mensen plaats te laten vinden. 4 Juli was de eerste mogelijkheid en ik dacht: "Dan wil ik gewijd worden." Ik had bovendien de angst dat als de corona weer terug zou komen, het

K

un je iets in het kort vertellen over wie je
bent en over je roeping?
Ik ben pastoor Paul Bindels en sinds zondag
ben ik pastoor van de parochie in Heiloo. Inmiddels ben ik twee maanden priester gewijd
en vijf jaar diaken geweest. Mijn diakenwijding vijf jaar geleden heb ik ontvangen als permanente diaken, omdat ik nog
niet helemaal vrij was om mijn hele leven als priester aan God
te wijden. Ik had een bedrijf dat ik nog moest verkopen, ik had
mijn priesteropleiding niet af en het zag er allemaal naar uit
dat dat nog best een tijd ging duren. Om die reden hebben we
toen samen met de bisschop, de hulpbisschop en de rector
besloten om als permanent diaken aan het werk te gaan en
zo ben ik vijf jaar geleden in Hoofddorp begonnen. Dat was
een heel mooie tijd, maar ook een heel zware tijd: als je een
goede diaken wilt zijn komt er heel veel op je af, zeker ook als
je tegelijkertijd een goede directeur voor je bedrijf wilt zijn.
Heel snel wist ik dat dit niet te lang moest duren. Ik wilde heel
graag doorgaan voor het priesterschap, ik voelde me daartoe
geroepen. Na twee en half jaar met veel plezier daar gewerkt
te hebben en in een heel leuke gemeenschap heb ik besloten
daarmee te stoppen. Toen ben ik weer een jaar gaan studeren
en heb ik nog een pastoraal jaar als priesterkandidaat gedaan
in Heiloo. Dat was ongeveer klaar in maart van dit jaar. Er is
toen natuurlijk een heleboel gebeurd rond de uitbraak van het
corona virus. Het was voor mij sowieso een heel spannende
tijd, want als permanente diaken is het niet vanzelfsprekend
dat je priester gewijd wordt. Daar moet speciaal toestemming
voor worden gevraagd in Rome. Deze toestemming heb ik in
november aangevraagd en in februari is de laatste toestemming gekomen om priester gewijd te mogen worden. Zo werd

Paul Bindels ontvangt de priesterwijding uit handen
van Mgr. Hendriks.

misschien nog een jaar zou duren. Zodoende is 4 juli de grote
dag geworden. Ik kon het heel mooi ervaren en het feit dat je
zo lang ergens naartoe gewerkt hebt en dan is het moment
daar, dat was heel mooi.
Hoe kijk je naar de toekomst, welke doelen stel je jezelf
als priester?
Nou, ik kan natuurlijk een heel mooi verhaal vertellen, maar
ik heb niet de illusie dat ik de hele cultuur als persoon zou
kunnen omkeren als het tegenhouden van het getij. Mijn verlangen is eenvoudig om de mensen te dienen. ■
Op het youtube kanaal van Kathedraal TV kunt u een
uitgebreider interview vinden met Paul Bindels: Zie:
Interview wijdeling Paul Bindels: ‘Gods Koninkrijk
bestaat niet uit woorden maar uit kracht’.
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Seminaristen
op retraite
DOOR RICHARD NUMAN

De seminaristen van Heiloo
beginnen het studiejaar altijd
met een retraite. Dit keer was
gekozen om deze te houden
in Priorij Nazareth in het Limburgse Tegelen.

aanbidding van het Allerheiligste in parochies te stimuleren,
omdat de ervaring leert dat dit ons als gelovigen dichter bij
Jezus brengt. Zelf sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Kunt gij niet
één uur met mij waken?”.
Père Duzijn wist ons goed te boeien met zijn inleidingen. Hij
legde uit dat Jezus ons in de Eucharistie steeds opnieuw Zijn
dood én verrijzenis toont. In de hof van Getsemane heeft hij
gebeden: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij
voorbijgaan. Maar dat niet Mijn wil, maar Uw wil moge geschieden”. Jezus heeft een echte innerlijke strijd beleefd, zoals
wij mensen die ook kunnen beleven. Ook wij mogen ons toevertrouwen aan God, die voor ons een weg ten leven heeft.
Jezus heeft met Zijn opstanding immers laten zien dat Hij de
dood heeft overwonnen. Als we naar het Allerheiligste kijken zien we uiterlijk een geconsacreerde hostie in een mooie

O

p zondagmiddag 6 september vertrokken we
richting het zuiden waar
we rond 5 uur ’s middags
aankwamen. We werden
door zuster Consolata en de priorin,
zuster Immaculata, hartelijk verwelkomd. Omdat ook de zusters rekening
houden met de corona-maatregelen
hielden we gepaste afstand. We kregen
allemaal een eigen kamer in het gastenverblijf waar een Bijbel en enkele
gebedenboeken al klaar lagen. Aan ons
groepje werd ook een aparte eetzaal
toegewezen waar we drie keer per dag
van de prima culinaire zorgen van het
klooster mochten genieten.
We mochten de hele week meedoen
met de getijdengebeden van de zusters
in hun kapel. Zij zingen hun gebeden deels in het Latijn en
deels in het Nederlands in Gregoriaanse stijl met mooie harmonieuze stemmen. Het klonk voor mij als een soort engelengezang! Omdat het slotzusters zijn, zaten zij “achter tralies”
in hun eigen gedeelte van de kapel. Wij zaten aan de zijkant
waarbij we net als de zusters uitzicht op het altaar hadden.
Om tien over zes ’s morgens beginnen de zusters al met hun
eerste gebedstijd: de metten. In de loop van de dag volgen
dan de lauden, de H. Mis, het middaggebed, de vespers en
ten slotte de completen. Dit laatste gebed eindigt ongeveer
om half acht en daarna gaat de kloosterpoort dicht en trekt
iedereen zich terug op zijn kamer.
De hele week was er ook een priester, père Duzijn genaamd,
die de inleidingen op het gebed verzorgde. De zusters waren
hier ook bij. Wij sloten ons in feite bij hun retraite aan. Het
hoofdthema dat père Duzijn behandelde was de “Eucharistische aanbidding”. Dit was niet toevallig, want de zusters heten officieel: de Zusters Benedictinessen van de Altijddurende
Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. En père Duzijn
woont in Frankrijk bij een congregatie die als doel heeft om
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Rector Jeroen de Wit en enkele seminaristen in gebed
tijdens de retraite in Tegelen.

monstrans. Maar we mogen erop vertrouwen dat Jezus daarin
werkelijk aanwezig is. Ditzelfde vertrouwen hadden de drie
wijzen die na het volgen van de ster niet bij een groot paleis
uitkwamen, maar bij een eenvoudige stal, waar Jezus in een
voederbak lag. Toch gingen ze voor Hem op de knieën in aanbidding. Hoe zal Maria naar hen gekeken hebben toen? Dat
weten we niet, maar wel dat zij alle bijzondere dingen die met
Jezus gebeurden steeds in haar hart bewaarde.
In de loop van de geschiedenis zijn er diverse onverklaarbare
en wonderlijke dingen gebeurd met hosties. In veel van deze
gevallen veranderde de hostie werkelijk (voor een deel) in
vlees en bloed. Deze “eucharistische wonderen” zijn met dank
aan de jonge Italiaan Carlo Acutis, die op 10 oktober zalig is
verklaard, verzameld op een website: www.miracolieucaristici.org. De teksten kunt u daar in het Nederlands lezen en
deze mogen ook voor u als lezer hopelijk een steun in het geloof zijn! ■

Generaties
schuiven op
DOOR PASTOOR JEROEN SMITH

Het overlijden van kardinaal
Simonis maakt ons er weer van
bewust dat generaties opschuiven.
De volgende Paus zal een tiener
zijn geweest tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.
En er komt ook een nieuwe generatie heiligen aan.

K

ardinaal

Door alle terugblikken rond het overlijden van
kardinaal Simonis kwamen de kerkelijke jaren
’70 weer even terug. Wat een ingewikkelde tijd
is dat geweest. Een soort ‘niemandsland’ waarin de mentaliteit van die periode makkelijk de lokale kerk kon
binnendringen. Ook een harde tijd! Simonis was bisschop en
kardinaal in die heel complexe tijd. Misschien waren het zijn
trouw kerkelijk geloof en ongecompliceerde houding die hem
door deze jaren heen droegen. De generatie die het Concilie,
het pastoraal concilie, de strijd rond de Nieuwe Catechismus
e.d. zelf nog heeft meegemaakt, verdwijnt. De generaties erna
zagen weer het terugkomen van roepingen, de Catechismus
van de Katholieke Kerk, de komst van nieuwe bewegingen en
religieuze gemeenschappen en zelfs de
herontdekking van de biecht. Gelukkig
heeft kardinaal Simonis dat ook allemaal
gezien en werd hij daar regelmatig over
bijgepraat. Requiescat in pacem Jesu.

iPhone-heiligen
Inmiddels groeit de lijst van ‘post-conciliaire heiligen’. Dat zijn
degenen die ná het Concilie geboren werden en inmiddels tot
de eer der altaren verheven zijn of hard op weg daarnaar toe.
We denken aan Alexia Gonzalez Barros (1971-1985), Chiara
Luce Badano (1971-1990), Audrey Stevenson (1983-1990) en
natuurlijk Carlo Acutis (1991-2006). Carlo spreekt ons aan,
omdat hij helemaal uit het internettijdperk komt. Onze tijd
is een onlinetijd, nog versterkt door covid-19: Missen via
livestream, gebedsgroepen en catechese via Zoom en vergaderingen via Skype. Maar dat weerhoudt de Heilige Geest niet
om gedoopten te kunnen heiligen! Ook wij als internet-generaties kunnen heilig worden, natuurlijk niet ‘door internet’,
maar door onze mariale trouw aan de Heer en Zijn Kerk. Carlo
is daarvan het sprekende voorbeeld, met zijn prachtige uitspraken als: “We worden als originelen geboren, maar sterven
vaak als fotokopieën.” “Altijd dicht bij Jezus zijn, dat is mijn
levensplan.” “De Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel.”

Een nieuwe spirituaal
Ook bij de taak van spirituaal van het seminarie schuift een
generatie op. Omdat Mgr. Van den Hende mij gevraagd heeft
hulp-spirituaal van de priesteropleiding van het (mijn!) bisdom Rotterdam te worden heb ik het ‘spirituaalstokje’ van het
Grootseminarie St.Willibrord teruggegeven aan mgr. Hendriks
en rector De Wit. Zij hebben dit inmiddels doorgegeven aan
pater Ward Biemans S.J. uit de orde met het charisma van de
onderscheiding en begeleiding. Wat kan een seminarie zich
nog meer wensen? Juist, meer seminaristen, veel seminaristen. Daar blijven we dus voor bidden!. ■

Een nieuwe Paus
George Weigel, de Amerikaanse scherpe observant van ontwikkelingen in
Kerk en wereld, heeft een boekje gepubliceerd met de uitdagende titel The
next Pope. Het leest heel vlot en is zoals al zijn boeken erg evenwichtig van
visie en bemoedigend. De leidraad in
zijn betoog is dat de volgende paus, die
het Tweede Vaticaans Concilie niet van
nabij heeft meegemaakt, de lijn van zijn
voorgangers voortzet. Maar… alles, echt
ook alles zal plaatsen in de dynamiek
van de evangelisatie. Het is de verdienste van Weigel geweest aan te geven dat
deze beweging niet pas bij Paulus VI of
het Concilie begonnen is, maar al bij de
markante paus Leo XIII (overl. 1903).

De katholieke tiener Carlo Acutis die in 2006 is overleden
en op 10 oktober j.l. is zaligverklaard.
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“Ik ben echt
een kloosterkind”
DOOR PIETER KLAVER

In de bisschopstad Haarlem
woont mevrouw Anneke Vromans
(71 jaar), een bevlogen katholieke
mevrouw die vanaf het begin af
aan lid is van de gebedskring van de priesteropleiding. “Ik bid elke dag voor de priesterstudenten,
de priesters en de bisschoppen, in het bijzonder
ook dat ze kracht ontvangen als ze moeilijkheden
ondervinden.”

M

evrouw Vromans is niet ver van Haarlem
opgegroeid in Bloemendaal in een Nederlands hervormd gezin als jongste van negen kinderen. Zo kreeg ze van jongs af aan
het geloof mee. “Ik geloofde wel als kind,
maar voor mij was het vooral iets theoretisch. Bepaalde dingen moesten, andere dingen mochten juist niet. Na de MULO
overwoog ik om verpleegster te worden. De opleiding hiertoe
bleek echter te zwaar voor mij. Ik ging bij V&D werken. Later
werd ik daar hoofdkassière op de afdeling schrijfwaren. Dat
lag mij goed.”

Een bijzondere indruk
“Op een gegeven moment trouwde mijn broer met een katholieke vrouw. Zo kwam ik voor het eerst in contact met de
katholieke Kerk. Verder was ik lid van een koor. Met dat koor
gingen we zingen bij zusters van de Goede Herder in Bloemendaal. Deze zusters maakten ontzettend veel indruk op mij. Ik
dacht: ‘Hier wil ik meer van weten.’ Ik kreeg goed contact met
een zuster aldaar, zuster Constantia. Met haar kon ik heel fijn
praten. Ik kon haar alles vertellen. Meer en meer dacht ik erover om katholiek te worden. Zo werd ik door pastoor Beemer
in Haarlem in 1977 opgenomen in de katholieke Kerk. Tevens
onderzocht ik een roeping tot het kloosterleven, maar dat
bleek toch niet mijn weg te zijn. Door de jaren heen heb ik veel
goede contacten gekregen met verschillende kloosterzusters,
zoals met zuster Marianilda in Steijl. Religieuze zusters hebben
iets volmaakts in zich, ik kan het moeilijk omschrijven. Ik kan
altijd bij hen terecht. Met hun hulp is het geloof steeds meer
voor mij gaan betekenen. In mijn leven ben ik steeds weer te-

gen problemen met mijn gezondheid aangelopen, maar door
het geloof ontvang ik veel kracht en kan ik beter relativeren.
En af en toe moet je ook een beetje gek doen. Hier in Haarlem
heb ik jarenlang deelgenomen aan internationale volksdansen. Ik vond dat heerlijk om te doen. Bij de zusters van moeder
Teresa in Amsterdam help ik o.a. bij het verzorgen van maaltijden voor daklozen. Ook daar kom ik graag. Ik ben zelfs lekenmissionaris bij de zusters van moeder Teresa geworden, 20
jaar geleden. Nu ligt dat helaas tijdelijk stil vanwege corona.

Een nieuw seminarie
Doordat ik Mgr. Bomers leerde kennen [overleden bisschop
van Haarlem en oprichter van het huidige seminarie] was ik
van het begin af aan op de hoogte van het nieuwe seminarie in ons bisdom. Wat een fijne bisschop was dat trouwens.
Maar tevens heb ik veel waardering voor Mgr. Punt en Mgr.
Hendriks. Ja, ik vind dat we echt rijk zijn met onze bisschoppen. Ook voor hen bid ik veel; om kracht, bemoediging, gezondheid, volharding, bescherming en wijsheid. Ik vind het
ontzettend belangrijk dat er nieuwe priesters worden opgeleid. De sacramenten en met name de Eucharistie vormen de
rode draad van het katholieke geloof. Ik heb ervaren dat priesters me op mijn gemak stellen, de tijd voor je nemen en echt
naar je luisteren. Ik kan mijn verhaal bij hen kwijt. Zelf ben
ik altijd een slechte luisteraar geweest, maar dat heb ik wel
beter geleerd door de jaren heen. ■

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.

