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Woord van de rector
Door rector J. de Wit

Inhoud

B

Beste leden van de gebedskring,
donateurs en andere lezers van
het Willibrordmagazine. U heeft voor
u een compleet nieuw Willibrordmagazine. Dit

is onderdeel van een nieuwe stijl van communicatie. De
eerste aanzet was eigenlijk dat we een nieuwe folder wil-
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den, die er al jaren niet meer was. Maar een folder moet

Winter 2020 - 2021

verwijzen naar een website, die wel aan een update toe was,
en zo kom je van het een tot het ander.
Jochem Oor en Flora Bianchessi van Impulsar strategie &
design zullen op pagina 6 vertellen hoe dit proces is gelopen en waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Wij
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hopen dat de nieuwe communicatiestijl u aanspreekt. Het
doel is (echter) om vooral de zoekende jonge man aan te
spreken, die misschien wel ergens het idee heeft dat God,
Jezus, hem roept om priester te worden. Maar ja, dat is natuurlijk een hele stap die je niet zomaar zet.

Seminaristenkoor 'Schola Cantorum'
brengt CD uit

5
Bert Glorie priester gewijd

6
Een nieuw jasje voor het Grootseminarie

7
‘Ik ben ook heilig’, nieuwe seminarist
stelt zich voor
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De rector draagt samen met Antoine Bodar de Heilige
Mis op in de Friezenkerk in Rome.

Emil begint nieuw stagejaar in het WestFriese Nibbixwoud en omstreken

Zo komen we bij deze tijd, ja het is een vreemde tijd. Mis-
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En nu, zijn we er nu vanaf? Wie zal het weten. Onzekerhe-

In het spoor van Thomas van Aquino

11
Een welkom met de O-antifonen

schien bent u zelf ook wel in directe kring door het coronavirus geraakt, wat het allemaal nog moeilijker maakt.
den eigenlijk die er altijd geweest zijn in het leven, maar
nu in een heftiger vorm zich gemanifesteerd hebben.
Wat mogen wij ons dan toch gelukkig weten met ons geloof. We weten dat het zichtbare dat we zien en dat we zo
direct meemaken niet het enige is, nee, er is meer. God
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bestaat, en Hij is mens geworden in het Kindje Jezus. Hij

Aan de hand van Maria, interview
met lid gebedskring

moment van ons leven. We zijn nooit alleen. Hij leidt ons

is ons heel nabij gekomen. En dat mogen we weten, in elk
door alle kleinere en grotere dingen van het dagelijks leven naar het eeuwig leven. Dat is ons doel en hier vertrou-
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Foto's voorzijde
Links: Afbeelding van de voorkant van
de nieuwe CD 'Kom Immanuel'
Rechts: Bert Glorie ontvangt de priesterwijding uit
handen van Mgr. Hendriks (foto: Wim Koopman)

wen wij op als we Hem proberen te volgen.
Veel dank voor uw gebed en uw materiële steun. Wij blijven ook voor u bidden. Zalig Kerstmis!

Seminaristenkoor ‘Schola Cantorum’
brengt CD uit
Gezien de muzikale achtergrond van Álvaro kwam het niet onverwachts dat hij na zijn
priesterwijding gevraagd zou worden om muziekles te geven aan de priesterstudenten. Later ontstond er een seminaristenkoor, de Schola Cantorum,
die nu een prachtige CD heeft uitgebracht: Kom Immanuel.
Door Eric Venneker

Á

lvaro komt uit een muzikale familie.

geven kan worden. De muziek in de Kerk is er niet

Zowel zijn vader als zijn zus zijn af-

zozeer om de viering te versieren of omdat het er

gestudeerd op het conservatori-

nou eenmaal bij hoort. De muziek dient te wor-

um, vader met als hoofdinstru-

den gebruikt opdat de muziek de zielen van de

ment de klassieke gitaar en zijn zus met de viool.

mensen mag aanraken en God door de muziek

Álvaro kijkt met grote dankbaarheid terug op het
feit dat zijn familie deze liefde en passie voor de mu-

in de harten van de mensen aanwezig mag zijn,”
aldus Álvaro.

ziek aan hem heeft doorgegeven. ‘’Hoewel ik er eigenlijk

Z’n drie jaar geleden is Álvaro met een groep seminaristen

niet mijn carrière aan wilde wijden, zag ik de muziek wel

begonnen om een koortje te vormen dat bij de gebruikelij-

als een mooie hobby en begon ik op mijn zesde met de

ke vieringen en in het seminarie de muziek verzorgt. ‘’Op

muziekschool.’’

de eerste maandag van de maand zingen wij bij de Wil-

Na zijn priesterwijding is hij muziekdocent van de oplei-

librordavonden en hebben wij ook bij de kerstvieringen

ding geworden. “Door de muziek kan ook de blijde bood-

mooie kerkelijke liederen gezongen. Hieruit is eigenlijk
ons koor de “schola cantorum” ontstaan. Vorig jaar werd
ons gevraagd of wij bereid waren om te zingen bij de diakenwijding in de bedevaartkapel van Heiloo. Dit hebben
wij gedaan en het was ronduit schitterend. Hieruit is het
idee ontstaan om verschillende liedjes op te nemen en op
CD te zetten.’’
Zoals de Bisschop in het voorwoord van de CD vertelt laat
de muziek de missionaire geest zien waarin ook de priesterstudenten en priesters worden opgeleid voor de toekomst. Op de CD staat muziek voor alle mensen, jong en
oud, mensen die kerkelijk of niet al te kerkelijk zijn. Het is
de muziek die de authentieke boodschap verkondigt van

Seminaristenkoor met Mgr. Hendriks na een
priesterwijding van dit jaar.

het evangelie, zonder het te verdraaien of te laten verwateren. Muziek geeft vreugde, vrede en vertrouwen.
De naam van de cd is “Kom Emmanuel”, God met ons, maar
is niet alleen gericht op de adventstijd. De liederen uit het

schap en de liefde van God verkondigd worden. Afgezien

hele liturgische jaar willen de boodschap verkondigen dat

van het feit dat ik het leuk vind muzieklessen te doceren

“God met ons” is. Hij is aanwezig en raakt de harten van de

op de opleiding, doe ik het ook uit liefde om datgene door

mensen aan, het hele jaar door.

te geven wat ik ook zelf in mijn leven heb gekregen. De

Dit is de boodschap; dat u allen de vreugde mag ervaren

eerste les van de cursus leg ik uit dat de muziek eigenlijk

van de blijde boodschap die door deze muziek tot u zal ko-

een taal is, een taal die iedereen kan begrijpen, een taal die

men, Kom Emmanuel, God met ons!

iedereen kan spreken, ook als men niet goed kan zingen.
Het gaat erom dat de boodschap door de muziek doorge-

De CD is te bestellen op: www.willibrordseminarie.nl
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Bert Glorie priester gewijd
Op zaterdag 31 oktober j.l. vond de laatste priesterwijding van dit jaar plaats in de
kathedraal te Haarlem. Vanwege beperkingen kwamen slechts 30 genodigden samen.
Dit weerhield de aanwezigen, Bert’s familie en vrienden er echter niet van om deze
gebeurtenis met vreugde en grote dankbaarheid te vieren. De Mis werd gevierd door
Bisschop Hendriks en priesters die Bert hebben vergezeld op de weg van zijn roeping.
Door

Openheid voor Gods geschenk

D

te kijken en met hen te praten. Het is geen gemak-

e eerste woorden van de inleiding

kelijke taak, maar niets is onmogelijk voor God.

van de bisschop hadden voor de di-

Als God iemand roept, laat Hij hem niet met rust,

aken een duidelijke boodschap. De

maar helpt Hij constant. Men hoeft alleen maar

bisschop moedigde Bert aan om open

te staan voor Gods genade, voor wat God hem op
deze bijzondere dag wil geven. Hij zei dat er niets meer
voor nodig is dan de gave van het priesterschap met open

open te staan voor de roeping van de Heer. Bert
volgde die innerlijke stem. Hij gaf niet op, ondanks
zijn eerste afgewezen verzoeken om het sacrament van
het priesterschap te ontvangen. Het verlangen om God in

armen te aanvaarden. Een geschenk
dat niet alleen voor jezelf kan worden
gehouden. Als priester wordt Bert naar
de mensen gestuurd om Christus, met
zijn houding en woord, dichter bij Hem
te brengen. Dit is wat Bert zal gaan doen
in zijn pastorale bediening.

In zijn homilie besteedde de bisschop
aandacht aan de namen van de wijdeling en tegelijkertijd wees hij op de
patroonheiligen die deze namen droegen. Bernardus - monnik en prediker.
Johannes - geliefde apostel die tot het

Foto: Wim Koopman

Patroonheiligen

einde verbonden bleef met de lijdende
Christus. Petrus - de eerste Paus, de rots van de katholieke
kerk. Deze beschermheren zullen Bert steunen in zijn gro-

Wijdeling Bert Glorie gaat tijdens de plechtigheid op de
grond liggen als teken van volledige overgave aan God.

te missie om het Evangelie te verkondigen. Ze zullen een
voorbeeld zijn van geloof en toewijding aan de missie om

de Kerk te dienen, om volledig voor hem beschikbaar te

Christus zonder uitzondering tot alle mensen te brengen.

zijn, was groter dan externe tegenslagen.

Ze zullen Bert de weg tonen die hij moet volgen om een

We zien in dit geval dat God geen aanzien des persoons

getuige te worden van de grote liefde van God de Vader.

kent. Hij roept mensen op om Zijn kerk te dienen wanneer
Hij maar wil. Hij roept mensen met hun beperkingen en

Kracht in zwakheid volkomen

zwakheden op, maar blijft altijd dicht bij hen om hen met

Bisschop Hendriks benadrukte dat de beperkingen van Bert

zijn genade te ondersteunen. Zowaar is dit schriftwoord

een voordeel kunnen en blijken te zijn. Want wie niet kan

van Jezus bij Bert in vervulling gegaan: ‘Ik prijs U Vader,

zien, hoort anders. En Bert, als geestelijke vader en de gids

Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verbor-

van zielen, moet luisteren en dieper kijken dan het men-

gen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, maar ze

selijk oog kan. Het wordt verondersteld in mensenharten

hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U
behaagd’ (Lucas 10,21).
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Een nieuw jasje voor het Grootseminarie
Het Grootseminarie St. Willibrord kijkt vooruit en heeft een geheel nieuwe visuele
identiteit (huisstijl) laten ontwikkelen. Het was een prachtige uitdaging om de
missie van het seminarie te vertalen naar een nieuw design.
Door Flora Bianchessi & Jochem Oor

W

ij zijn Flora en Jochem, man en vrouw en
eigenaars van Impulsar strategie & design. Het is als bedrijf onze missie om
bedrijven en instellingen te helpen hun

unieke identiteit en boodschap helder en effectief te communiceren en visueel te maken, middels ontwerp van
huisstijl (visuele identiteit) en de toepassing daarvan
doorheen de communicatie van de organisatie.

het seminarie. Deze groep is, onder onze begeleiding, in

Rector J. de Wit en de bisschop van Haarlem-Amsterdam,

een gezamenlijke creatieve cocreatie sessie aan de slag

mgr. Hendriks, hebben ons gevraagd om voor Het Groot-

gegaan om de identiteit, de kernwaarden en de missie van

seminarie St. Willibrord de communicatie te vernieuwen

het Grootseminarie te formuleren en te ontdekken welke
visuele stijl daarbij het beste past. De
uitkomsten van deze sessie vormden
voor ons de basis om gericht te starten
met het ontwerp van het nieuwe logo
en de nieuwe huisstijl.
Het nieuwe logo verbeeldt de missie
van het Grootseminarie: een centrum
te bieden aan hen die de roepstem van
God verstaan en zich geroepen weten
tot het priesterschap. Een centrum van
vorming, van waaruit zij later missionair zullen optreden, in kerk en maatschappij. Uiteindelijk staat Christus in
het centrum van de kerk; aanwezig in
de Eucharistie, in het Allerheiligste.
Het beeldmerk bevat dan ook een duidelijke verwijzing naar de Eucharistie

Een gemêleerde groep van betrokkenen werkt samen
met Impulsar in cocreatie aan de vernieuwing van
de communicatiestijl.

en herbergt de vorm van een monstrans. Het goudgeel symboliseert het koningsschap van
Christus, Hij die oproept om Hem te dienen, middels het
priesterschap. Het blauw symboliseert Maria, onder wiens
bescherming wij staan en die ons leidt tot de Zoon.

en een nieuwe huisstijl en een nieuw logo te ontwerpen.

Als eerste en belangrijkste toepassing van de nieuwe huis-

Het uitgangspunt was om, middels de vernieuwde com-

stijl hebben wij een geheel nieuwe website ontwikkeld, met

municatiestijl, het seminarie beter op de kaart te zetten

name gericht op de primaire doelgroep van het Grootsemi-

en de missie en kernwaarden van het seminarie helderder

narie: de jongens en mannen die de roepstem van God ver-

uit te dragen. Om een goed beeld te verkrijgen van missie

staan en het priesterschap overwegen. De nieuwe huisstijl

en kernwaarden werd een werkgroep samengesteld, be-

zal de komende periode worden toegepast op meerdere

staande uit de rector en diverse andere betrokkenen bij

communicatie-uitingen van het Grootseminarie.

Willibrord magazine
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‘Ik ben ook heilig!’
Nieuwe seminarist stelt zich voor
Als derde uit het gezin ben ik geboren in 1969 in het mooie dorp Heemskerk . Ik heb een
broer en twee zussen. Mijn ouders hebben ons katholiek opgevoed en we baden vroeger altijd voor het eten. We zijn als kinderen allemaal gedoopt en hebben onze eerste
communie gedaan. Het heilig vormsel kreeg ik op 11-jarige leeftijd toegediend. Het
tegeltje dat ik kreeg met de tekst “Bouw aan het goede in jou”, heb ik nog bewaard.
Door Richard Numan

A

ls kind had ik al iets met het geloof. Toen ik

aan mij voorbijgaan en vond ik uitslapen op zondag wel fijn.

een jaar of zeven was, speelde ik eens bij een

Nadat ik de HEAO had afgerond, werd ik opgeroepen voor

vriendje uit de straat, toen zijn moeder wat

militaire dienst Door een paar incidenten met dodelijke

vertelde over heiligen. Ik zei spontaan: “Ik ben

slachtoffers ging ik meer over dingen van het leven na-

ook heilig”. “Nee”, corrigeerde de buurvrouw mij, “jij bent

denken. Ik ontdekte dat er bij de kazerne kerkdiensten

katholiek, dat is niet hetzelfde als heilig”. Ik had net mijn

werden gehouden en vond het fijn om daar heen te gaan.

eerste communie gedaan, maar nee, heilig was ik inder-

Het geloof bood mij steun en troost op de momenten dat

daad nog niet en dat ben ik nog steeds niet. Maar inmiddels

ik het moeilijk had.

heb ik geleerd dat we als gelovigen wel geroepen zijn tot

Na mijn diensttijd ging ik solliciteren, maar het duurde

een heilig leven, zoals in een brief van Petrus valt te lezen:

bijna een jaar voordat ik een baan vond. Ik ging op ka-

“Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag” (1 Petrus 1:15b).

mers wonen en had daar een buurman die heel enthousiast over Jezus vertelde. Door hem ging ik veel meer in de
Bijbel lezen. Ik veranderde een paar keer van baan en na
enkele omzwervingen in Brabant en Utrecht kwam ik weer
terug in Heemskerk. Daar sloot ik mij aan bij het jongerenkoor van de Mariakerk en begon vrijwilligerswerk te doen,
onder andere als notulist van het kerkbestuur.
Op een gegeven moment deed ik een retraite in de Foyer
de Charité in Thorn. Het gemeenschapsleven daar sprak
mij erg aan en ik besloot na een kennismakingsperiode
mijn baan op te zeggen en te verhuizen naar Limburg. Ik
woonde daar in totaal 4 jaar, maar miste mijn familie en
vrienden te veel. Ik ging weer terug naar Noord-Holland
en kreeg gelukkig ook weer werk.
Het verlangen om mij in te zetten voor het evangelie en
de kerk bleef echter. Via een priester in Heiloo kwam ik op

Richard bij de Mariakerk in Heemskerk.

het spoor van de Tiltenberg, waar ik in 2018 aan de opleiding voor diaken ben begonnen. De eerste twee jaar heb ik
nu afgerond, maar ondertussen begon ik steeds meer aan
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Op de middelbare school verslapte mijn band met de kerk.

het priesterschap te denken. In overleg met de rector van

Een eventuele roeping tot het priesterschap was niet iets

het seminarie ben ik nu naast mijn werk parttime begon-

waar ik over nadacht. Ik speelde voetbal bij ADO’20 op zon-

nen aan de priesteropleiding. Ik heb mij beschikbaar ge-

dag en ging niet meer iedere week naar de kerk. Bovendien

steld voor de verkondiging en hoop en bid dat God mij op

gingen we met een groep vrienden vaak naar de discotheek

de weg die ik mag gaan een steeds helderder inzicht geeft

en de kroeg op zaterdagavond. Dan liet ik de biertjes niet

over mijn taak binnen de Kerk. Bidt u met mij mee?
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Bidt u mee om roepingen?

ren dat de Mis gelezen wordt op de

adresgegevens en telefoonnummer.

Het Grootseminarie nodigt u uit om

dag die u aangeeft, al doen we daar

Wacht niet te lang met aanmelden,

de priesteropleiding te ondersteu-

wel ons best voor. Richtbedrag voor

want het aantal beschikbare plaat-

nen en deel te nemen aan de gebeds-

de stipendia is € 10. U kunt het bedrag

sen is beperkt. Contactpersoon is de

kring van de opleiding. Wilt u mee-

overmaken op rek.nr. NL64 INGB 000

heer P. Klaver, bereikbaar via telnr.

doen? Geef u dan op als lid. Het ver-

000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie

072-505 1073. Meer info: www.willi-

plicht u tot niets, behalve tot gebed. U

o.v.v. misintentie. De misintenties

brordseminarie.nl

ontvangt dan de gebedskaart thuis

kunt u sturen naar rector J.C.J. de Wit,

en met enige regelmaat het Willi-

Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

brordmagazine, met informatie over
het seminarie. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende

Priestervakantie naar
Castelveccana, Italië

Zomerretraite voor priesters,
diakens en pastoraal werkers
te Thorn, Limburg
Zondag 11 juli t/m zaterdag
17 juli 2021

onderstaande antwoordstrook. Bij

Dinsdag 3 augustus t/m
woensdag 11 augustus 2021

voorbaat dank voor uw gebed.

Grootseminarie St. Willibrord nodigt

mooie retraite gehouden voor pries-

alle priesters van harte uit om mee

ters, diakens en pastoraal werkers

Uw steun aan Het Groot
seminarie

te gaan op de priestervakantie naar

onder leiding van pater G. Wilkens

Castelveccana aan het Lago Maggi-

sj. De retraite is van zondag 11 juli t/m

Bent u ook bereid de opleiding en

ore in Italië. Deze reis kunnen we u

zaterdag 17 juli 2021. De data zijn zo

vorming van nieuwe priesters finan-

aanbieden voor de prijs van slechts

gekozen dat u geen vervanging hoeft

cieel te ondersteunen? Uw gift is zeer

€ 495 op basis van halfpension en

te regelen voor de weekendvierin-

welkom. U kunt uw gift overmaken op

eigen kamer met douche en toilet.

gen. De richtprijs is € 295,-. Opgave

rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v.

De reissom is exclusief vervoer. Op-

en binnenkort meer info via de web-

Het Grootseminarie. Bij voorbaat

gave is mogelijk tot 25 juni 2021 per

site www.foyer-thorn.nl. U bent van

hartelijk dank. Voor giften vanuit het

e-mail

harte uitgenodigd!

buitenland heeft u de volgende bank-

minarie.nl, met vermelding van uw

gebedsdag. U kunt zich opgeven met

via

pklaver@willibrordse-

In de zomer van 2021 wordt een

code (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 garande-

JA,

Buro Marcel van
der Lubbe
Voor al uw financiële zaken
mvdlubbe@planet.nl
of kijk op www.mvdl.eu
Telefonische info:
06 5473 2032

ik wil graag meebidden om (nieuwe)
priesterroepingen 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

Colofon
issn 1875-550x
Uitgave • Grootseminarie
St. Willibrord van het RK bisdom
Haarlem-Amsterdam, gevestigd
te Heiloo (voorheen bekend als
De Tiltenberg in Vogelenzang).
Redactie • Pieter Klaver, Josué
Enmanuel Mejía Sánchez, Richard
Numan en Eric Venneker
Grafisch ontwerp • Impulsar
Druk • Vanderperk Groep
Contact • Hoogeweg 65, 851 PJ Heiloo
T 072-505 1288
info@willibrordseminarie.nl
www.willibrordseminarie.nl
Giften • Giften zijn van harte welkom
op rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464
t.n.v. Het Grootseminarie.
©2020 Het Grootseminarie
Wilt u artikelen overnemen?
Neem dan contact op met Pieter Klaver,
pklaver@willibrordseminarie.nl
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Emil begint nieuw stagejaar in het WestFriese Nibbixwoud en omstreken
Zoals sommigen van u misschien al weten lopen de studenten tijdens de studiejaren
stage in omliggende parochies. Vóór de zomerperiode was het nagenoeg onmogelijk
om nog enige vorm van stage-ervaring op te doen vanwege corona, ook omdat wij zelf
getroffen waren maar waar gelukkig iedereen weer van hersteld is. Na de zomer zijn
wij weer met de stage gestart, hoewel in aangepaste vorm, en heb ook ik een nieuwe
stageplaats toegewezen gekregen voor aankomend jaar.
Door Emil Serpa

D

it jaar heb ik het genoegen om sa-

een prachtige viering die hopelijk tot veel vruch-

men met mijn medestudent Eric

ten zal leiden. Voor mij was het, behalve de vie-

stage te lopen bij Álvaro Rodri-

ring te hebben begeleid met zang en muziek,

guez Luque in de parochie te

natuurlijk ook een mooi leermoment. In de

Nibbixwoud en omstreken. Álvaro is naast pa-

toekomst zal ik, als het zo moge zijn, vorme-

rochiepriester van deze parochies ook muziekdocent van onze opleiding. Hoewel we ons nog vroeg

lingen voorbereiden op dit prachtig sacrament.
Naast de vaste vieringen en sacramenten zijn er

in het studiejaar bevinden ben ik al volop betrokken bij

natuurlijk ook andere taken die toebedeeld zijn aan de

parochie-activiteiten.

plaatselijke priester. Zo ben ik in de afgelopen tijd aan-

Ondanks dat corona helaas nog steeds niet tot het ver-

wezig geweest bij enkele parochievergaderingen die heel

leden behoort, gaan de parochie-activiteiten met bijbe-

interessant waren. Zo krijg ik een werkelijk ‘’kijkje achter
de schermen’’ van de parochie en leer ik langzamerhand
welke bestuurlijke taken nodig zijn tot bloei en onderhoud
van de parochiegemeenschap.
Ook ben ik aanwezig geweest bij een pastoraal overleg van
de parochie met de verantwoordelijke teamleden. Voor mij
was dit een gunstige gelegenheid om te zien en te horen
welke zorgen en bestuurlijke taken de teamleden ten deel
vallen. Er komt werkelijk veel bij kijken als het gaat om de
bestuurlijke taken van de verantwoordelijken. Dat er goed
werd overlegd zie ik voor mij als een mooi leermoment.
Ik was onder de indruk van de werkzaamheden die alle
vrijwilligers op zich nemen om de kerkgemeenschap te

Emil in de Kerk te Nibbixwoud met Pastoor Álvaro.

helpen en op te bouwen: van koper poetsen tot het onderhouden van de kerk en de begraafplaats en nog vele
andere werkzaamheden. Kortom, ik vind het prachtig om
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horende maatregelen gelukkig nog (gewoon) door. Zo

te zien dat alle vrijwilligers zich volledig inzetten om de

was ik eind oktober aanwezig bij de Vormselviering in

kerk en parochie er prachtig uit te laten zien. Hier ben ik

de Heilige Cunerakerk te Nibbixwoud waar de vorme-

ook heel dankbaar voor. Wegens de (huidige) aangepaste

lingen gevormd werden door Mgr. Hendriks. Wegens de

maatregelen wordt het voor ons studenten lastiger om ac-

aangepaste voorbereidingsdagen kon ik bij voorgaande

tief deel te nemen met de parochie activiteiten. Ik hoop

voorbereidingen helaas maar één keer aanwezig zijn.

dan ook dat door het gebed van ons allen corona snel ver-

Tijdens de viering konden er naast de aanwezige vorme-

dwijnen mag. Hoewel de toekomst er nog onzeker uitziet

lingen alleen ouders aanwezig zijn maar dit mocht geen

wil ik u allen alvast een Zalig Kerstmis toewensen en Gods

reden zijn tot een treurige viering. Integendeel, het was

zegen voor het nieuwe jaar.
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In het spoor van Thomas van Aquino
Recentelijk werd een nieuwe website gelanceerd over het leven en werk van pater Leo
Elders s.v.d., onze voormalige docent filosofie die vorig jaar op 14 oktober overleed. Wij
hadden hierover een gesprek met Jörgen Vijgen, onze docent filosofie en de initiatiefnemer en voorzitter van de Leo J. Elders Stichting.
Door Josué Mejía Sánchez

D

r. Vijgen, kunt u ons wat meer

de aandacht van een breder publiek brengen. We

vertellen over Leo Elders of “pater

bezitten ook een groot gedeelte van zijn per-

Elders” zoals wij hem gekend heb-

soonlijke bibliotheek, nagelaten geschriften

ben?

Pater Elders was een missionaris van Steyl, geboren op 7 augustus 1926 in ons bisdom, te Enkhuizen. Na zijn studies filosofie en theologie is hij jaren-

en persoonlijk archief die verder onderzocht
dienen te worden. Bovendien valt zijn leven en
werk ook samen met een interessante en spannende tijd in de wereld en in de Kerk waaraan hij heeft

lang actief geweest in Canada, Japan en Rome. In 1976 is hij

bijgedragen, niet het minst door de vele generaties van

op vraag van Mgr. Gijsen, de toenmalige bisschop van Roer-

priesters die hij hier bij ons en in Rolduc gevormd heeft.

mond, teruggekeerd naar Nederland om het Grootsemina-

De stichting heeft daarom tot doel de geestelijke, weten-

rie Rolduc vorm te geven. Maar hij noemde Rolduc ietwat

schappelijke en maatschappelijke waarde van zijn werk

schertsend “het centrum van mijn afwezigheid” omdat hij

bevorderen. Op onze website www.leoelders.org zal gelei-

van daaruit over heel de wereld colleges en lezingen ging

delijk zijn gehele oeuvre beschikbaar worden gesteld.

geven over Thomas van Aquino. Op dat gebied was hij een
wereldvermaarde autoriteit: zijn vele boeken zijn in verschillende talen vertaald en hij schreef een oeuvre bijeen
van méér dan 400 titels. Internationaal zijn hem verschillende eerbetuigingen ten deel gevallen maar het meest
getroffen was hij door de blijken van vriendschap en genegenheid die hij van kardinaal Ratzinger en paus Benedictus
mocht ontvangen.
In 1998, bij de aanvang van ons seminarie, kon de toenmalige rector Hendriks hem overtuigen ook bij ons te komen
lesgeven. En dit op een leeftijd (72 jaar) dat anderen aan
hun pensioen denken! Alleen al dit feit illustreert pater
Elders: loyaliteit en tomeloze ijver voor de goede zaak. Hij

V.l.n.r. J. Vijgen, J.M. Tercero Simón, Mgr. Hendriks
en pater Elders.

was niet enkel een groot geleerde en iemand die moeilijke
filosofische zaken kon uitleggen maar ook een vroom en

Welke concrete projecten zijn er gepland?

eenvoudig priester met een gul en dankbaar hart. De vele

Momenteel werken wij aan de Engelse uitgave van twee

seminaristen en priesters van ons bisdom waaraan hij

boeken waarvan hij, net voor zijn overlijden, nog de laat-

heeft lesgegeven kunnen hiervan getuigen.

ste passages geschreven heeft. Het klaarmaken van deze
vele honderden bladzijden en de uitgave ervan vereist na-

U hebt de Leo J. Elders Stichting opgericht. Wat wil deze

tuurlijk veel tijd. Daarnaast dient zijn persoonlijk archief

stichting bereiken?

geordend te worden zodat het ontsloten kan worden en is

Samen met dr. Jacco Verburgt, onze andere docent filo-

er nog onuitgegeven materiaal. Maar de stichting wil zich

sofie aan het seminarie, heb ik deze stichting opgericht

ook toeleggen op de ondersteuning van jonge onderzoe-

onder auspiciën van het bisdom en met de steun van Mgr.

kers bij hun zoeken naar wat Thomas van Aquino vandaag

Hendriks. Door de vele contacten na zijn overlijden merk-

te bieden heeft aan de Kerk en de wereld.

te ik dat zijn nalatenschap internationaal gewaardeerd

Wie onze stichting wil ondersteunen, kan surfen

wordt en dat het dus goed zou zijn om zijn werk onder een

naar www.leoelders.org!
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Een welkom met de O-antifonen
Voor de eerste keer mag ik voor u een stukje schrijven in dit blad. Ik ben pastoor Jeroen
Smith opgevolgd als spirituaal van het grootseminarie Sint Willibrord. Ik ben pater
jezuïet, woonachtig in Amsterdam en priester sinds 2008.
Door Pater Ward Biemans SJ

B

Behalve dat ik een aantal keren per jaar
Heiloo bezoek om te spreken met de

Op 20 december wordt de vierde O-antifoon gebeden: “O sleutel van David en scepter van Isra-

priesterstudenten en om voor hen

ëls huis, wat Gij opent zal niemand meer slui-

een ‘stille dag’ te verzorgen, heb ik

ten, wat gij sluit, zal niemand meer openen.” De

een aantal andere taken. Zo ben ik studentenpastor van de Tilburg School of Catholic Theology en de
Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing,

Messias is degene die de toegang biedt tot het
paradijs, tot het eeuwige leven, maar die tevens de
macht bezit om ongerechtigheid te vergelden. Het ge-

beide in Utrecht. In diezelfde stad ben ik tevens spirituaal

bed luidt daarom: “Kom nu en bevrijd ons uit de kerker, uit

van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aarts-

de duisternis en de schaduw van de dood.”

bisdom Utrecht. Verder geef ik moraaltheologie aan het St.

De Kerk bidt ook voor hen die het moeilijk hebben, juist in

Bonifatiusinstituut in Vogelenzang.

deze tijd. De vijfde antifoon luidt daarom: “O Dageraad, af-

Van 17 tot en met 23 december worden in het getijdengebed de zeven zogeheten ‘O-antifonen’ gebeden of gezongen tijdens de Vespers, dit is het avondgebed. U kunt ze
vinden op de app van het getijdengebed. De O-antifonen
worden gezongen of gebeden voor en na het Magnificat,
de lofzang van Maria. De zeven O-antifonen, het woord
zegt het al, beginnen allemaal met de uitroep ‘O’. De teksten zijn ontleend aan het Oude Testament, voornamelijk
uit het boek Jesaja. Hierin worden allerlei profetische uitspraken gedaan over de komst van de Verlosser, de Messias, uitspraken van eeuwen vóór Christus.
“O wijsheid”, zo begint de eerste antifoon, “voortgekomen
uit de mond van de Allerhoogste, die alle dingen doordringt met mildheid en kracht. Kom nu en wijs ons uw we-
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gen.” De profeet Jesaja had al voorzegd dat de geest van de

glans van het eeuwig licht en zon der gerechtigheid. Kom

Heer zou rusten op de Messias, de geest van wijsheid en

nu en verlicht hen die in de duisternis leven, die gezeten

inzicht, beleid en sterkte, kennis en ontzag voor de Heer.

zijn in de schaduw van de dood.” We denken aan hen die

“O Adonai”, dit is de tweede aanspreektitel en de joodse

zich met Kerstmis misschien eenzaam voelen, of die een

aanspreekvorm van God. “Heer van Israëls huis, Gij zijt

dierbare moeten missen.

aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt

In de zesde antifoon wordt gebeden voor de eenheid on-

hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom nu en bevrijd ons

der de mensen die de Messias brengt. “O koning der volke-

met sterke hand.”

ren, zo lang verwacht. Gij hoeksteen die alles één maakt.

De derde O-antifoon spreekt ook over bevrijding en ver-

Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.”

wijst opnieuw naar de Messias, die volgens de profetie uit

De laatste O-antifoon is een aanroeping van God-met-

het geslacht van koning David, de zoon van Jesse, zal wor-

ons, Emmanuel. Want als de Messias op aarde verschijnt,

den geboren. “O wortel van Jesse. Gij zijt het teken waarop

dan is de tijd van het goddelijk heil aangebroken. “O, Em-

de volken hebben gewacht; voor u zullen koningen ver-

manuel, onze wetgever en koning, verwachting der volke-

stommen, de volken zullen tot u smeken. Kom nu en be-

ren en hun Verlosser. Kom nu en red ons, Heer, onze God.”

vrijd ons, wacht niet langer meer.”

Ik wens u een zalig Kerstfeest.
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Aan de hand van Maria
Vrijgezel Geert Langelaan (75) woont in Pijnacker, niet ver van Den Haag. Hij is er
geboren en getogen in een gezin van negen kinderen. De meeste van zijn broers en
zussen zijn niet kerkelijk betrokken, maar Geert des te meer. Hij woont vlak bij de kerk
en is er dagelijks te vinden. “Het ging me behoorlijk voor de wind in het leven,
maar op een gegeven dacht ik: ‘Waar doe ik het allemaal voor?’”
Door Pieter Klaver

“A

In de weer voor de Heer

ls ik zo terugkijk is mijn leven
best bijzonder verlopen. Sa-

“Een paar jaar geleden heb ik samen met mijn

men met mijn broers nam ik de

broer besloten om de tuinderij te verkopen.

tuinderij van mijn vader over.

Daardoor heb ik meer tijd. Ieder dag bid ik in

We hadden tomaten en paprika. Het was hard

de kapel het getijdengebed. Daarnaast ga ik we-

werken, maar ons bedrijf liep goed. Ik dompelde

kelijks wandelen met de bejaarden van het dorp.

me onder in het uitgaansleven. Ik was behoorlijk po-

Daar zijn ze erg blij mee. Jarenlang heb ik gezongen in

pulair, dronk veel en kwam elk weekend diep in de nacht

de cantorij van de parochie. Verder ben ik in de parochie

thuis. Toch bleef ik naar de kerk gaan en liet het geloof me

lid van een gebedsgroep. Elke week komen we bij elkaar

niet los. Door een aantal ervaringen

om te bidden en ons geloof met el-

heeft mijn geloof zich verdiept. Op

kaar te delen. Er is dan ook een mo-

een gegeven moment werd mijn va-

ment waarop we voorbeden doen.

der heel erg ziek en ik voelde in me-

Dan bidden we dikwijls ook voor de

zelf het verlangen om aan het ziek-

priesters en de priesterstudenten.”

bed van mijn vader te gaan bidden.
Mijn vader stierf in deze periode. Een

Nieuwe priesters

paar jaar later ging ik op aanraden

“Het is jammer dat er weinig pries-

van mijn heeroom [oom die priester

terroepingen zijn van Nederlandse

is] op bedevaart naar Medjugorje.

bodem. Gelukkig komen er tegen-

Deze plaats heeft veel indruk op mij

woordig veel buitenlandse priester-

gemaakt. Ondanks dat ik eigenlijk al-

studenten naar Nederland. Ik vind

les in mijn leven had, ervoer ik een

dat een waardevolle ontwikkeling.

enorme leegte. Maar daar werd ik
gevoed. Het was alsof ik een infuus
kreeg. Ik weet niet hoe ik het anders
moet omschrijven. Gebed en vrede,
dat is wat mij op deze bedevaart trof.
Sindsdien is Medjugorje mijn tweede
dorp, ik kom er in principe elk jaar.
Zelfs toen daar oorlog uitbrak ging
ik er in kleine groepjes naartoe. Gelukkig zijn we nooit echt in gevaar
geweest. Wel werden we onderweg
geconfronteerd met veel leed en vernielingen. Des te bijzonderder was de
vrede de we ervoeren als we eenmaal
in Medjugorje aankwamen waar geen
oorlogshandelingen waren.”

Medjugorje
Medjugorje is een bergdorp
in het zuiden van Bosnië en
Herzegovina. Sinds juni 1981
maken zes zieners uit Medjugorje
melding van Mariaverschij
ningen. De Kerk onderzoekt
nog altijd deze gebeurtenissen
en heeft nog geen oordeel uitgesproken over de aard van de
verschijningen. Paus Franciscus
heeft wel toestemming gegeven
voor officiële bisdom- en
parochiebedevaarten naar

Hier in deze regio is bijvoorbeeld
een Poolse priester actief. Hij doet
het ontzettend goed. Er wonen en
werken veel Poolse mensen hier. Het
is mooi om te zien dat deze veelal
gelovige mensen bij hem terecht
kunnen. Zo ontvangt de Kerk in Nederland een nieuwe impuls van buiten en dat doet me goed. Het geloof
staat tegenwoordig in het centrum
van mijn leven. Als ik het kort moet
samenvatten zou ik zeggen: Christus
is de rode draad in mijn leven aan de
hand van Maria.”

de bedevaartplaats.

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.

