Theologie studeren

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

OP DE TILTENBERG
VAN HET THEOLOGISCH
INSTITUUT SINT BONIFATIUS
Theologie studeren in deeltijd!
Diaken of catechist worden of persoonlijke
verdieping van je geloof
Informatie over de Open Dag vindt u via:
www.bonifatiusinstituut.nl
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Woord van de rector
DOOR RECTOR J. DE WIT

Beste vrienden van het seminarie,
leden van de gebedskring, sponsoren en andere betrokkenen.
Op de dag dat ik dit stukje schrijf
voor het Willibrord-magazine hoor ik dat pastoor
Granneman is overleden. Pastoor Granneman was
een priester van ons bisdom die altijd zeer betrokken was bij de priesteropleiding. Zowel in gebed,
hij kwam vrijwel iedere eerste zaterdag van de
maand naar de gebedsdag voor roepingen voor
het priesterschap, diaconaat en religieus leven
in Heiloo, als ook door zijn financiële steun.

P

astoor Granneman was ook één van de eerste
pastoors die zijn parochie open zette voor de
priesters van het Neocatechumenaat in de jaren
negentig. Er was in die tijd veel weerstand tegen
buitenlandse priesters in ons bisdom, maar hij
verwelkomde ze met open armen. Waar zouden we zijn zonder
deze priesters? Vele parochies en kerken zouden ondertussen
verstoken zijn van een priester, en de mensen dus van de pastorale zorg en de sacramenten; vooral de H. Eucharistie, het sacrament van Boete en Verzoening en de Ziekenzalving. Ons bisdom zou er dan heel anders uitzien, minder hoopvol, denk ik.
Van 2 – 4 maart hebben we het Oriëntatieweekend gehad op
het seminarie. Jonge mannen die de roepstem van de Heer horen en, althans op zijn minst, durven te onderzoeken of ze hier

Pastoor Jan Granneman
met een ‘ja’ op willen antwoorden, en dan misschien dus ook
bij ons op het seminarie willen komen. Ik hoop dat u deze jongens wilt blijven ondersteunen met uw gebed in deze mooie,
maar ook soms moeilijke keuze.
We staan nu voor de Goede Week. De zwaarste week van het
aardse leven van Jezus, en de meest wezenlijke in ons geloof.
Laten wij ons in deze week middels de liturgie en ander gebed
op een diepe wijze met Hem verenigen. Laten wij Hem niet alleen laten, om uiteindelijk zo ook met Pasen, volledig de vreugde van de Verrijzenis te mogen ervaren. Want U Heer bent ons
Leven, onze Hoop en onze Verrijzenis. Alvast een Zalig Pasen! ■
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Met Maria bidden
om roepingen
DOOR JOSÉ RAMÓN NÚÑEZ CASANOVA

Na de tentamenperiode in januari
begonnen de blokcolleges in
Nieuwe Niedorp op 31 januari (zie
pagina 6), maar vrijdag 2 februari
konden wij nog even genieten van een collegevrije
dag. Ik besloot op het seminarie te blijven en zo Maria Lichtmis op het seminarie mee te maken en de
volgende ochtend bij de H. Mis aan te sluiten bij de
pelgrims op het Heiligdom, die de eerste zaterdag
van de maand komen om te bidden voor roepingen.

V

ervoor, Maria Lichtmis dus. Ditmaal was de processie aan het
begin van de viering en aangezien ik nu geen misdienaar was,
kon ik meelopen en met de kaars in de hand meegaan in de
processie. De preek van kapelaan Piets was erg levendig en de
vele grapjes vielen in goede aarde, als ik het zachte gelach mag
geloven. De pastoor vertelde ook over het mooie van het licht:
duister is enkel de afwezigheid van licht. Eén licht doorbreekt de
duisternis.
Omdat het 3 februari was, werd aan het einde van de H. Mis de
Blasiuszegen gegeven, met de gekruiste kaarsen om de keel. Na
deze bijzondere zegen ging men keelpijnvrij (hoop ik) wat koffie
drinken en eten met elkaar, maar ik heb daar al niet meer aan
deelgenomen. De aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

rijdag 2 februari dienden
Ignacio en ik aldus bij het
feest van de Opdracht
van Jezus in de Tempel,
bekender onder de naam
Maria Lichtmis. Ik denk dan meteen aan
een spreuk die in onze eetzaal gedrukt is
in het glas: “Door Maria tot Jezus”. De
Moeder van God verwijst ons door naar
haar Zoon; wat mooi dat wij haar dan
ook hebben geëerd door na de H. Mis in
processie naar haar beeld te gaan, met
brandende kaarsen en gezang van de
gelovigen.
Mgr. Hendriks was de hoofdcelebrant en
preekte ook; zo vertelde hij over het evangelie van die dag,
waarin Simeon zijn Heer ontmoet en herkent. Een kort stuk van
de woorden van Simeon wordt iedere avond herhaald door degenen die het getijdengebed bidden en ik raad u ook zeker aan
deze prachtige woorden eens te lezen (Lc 2,29-32)!
Die middag bleef ik mooi in het seminarie om wat aan studie te
doen en die dag erna eens de eerste zaterdag van de maand
mee te maken: zoals ik in de inleiding al vertelde, de dag van de
maand waarop mensen pelgrimerend naar de Bedevaartkapel
komen. Ik sloot om half twaalf aan en na twee dierbare parochianen te hebben ontmoet die trouw hier aan deelnemen
werd het rozenkransgebed gebeden.
Kapelaan Piets van de parochie regio Wervershoof was de
hoofdcelebrant en er was gekozen voor de liturgie van de dag
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Juan Ignacio en José Ramón bij de processie op het Heiligdom

des Altaars en het lof dat daarna volgde moet zeker prachtig
zijn geweest en ik wil er dan ook graag een keer bij zijn.
Ik heb genoten van de ontmoetingen die ik deze twee dagen
met de mensen heb gehad en het gaf ook een bijzonder gevoel
te spreken met de mensen die zo vurig voor ons bidden. Ik voel
mij zeker gezegend door dit feit en ik dank de mensen dan ook
voor hun gebed. De zachte handen van het gebed dragen ons
seminaristen zeker en de kracht van het gebed komt duidelijk
naar voren in alle genezingen (op voorspraak) of het simpele feit
dat de paus na ontmoetingen vaak om gebed vraagt.
Al met al twee geslaagde dagen waarin ik mij toch gelukkig mag
prijzen. Ik wil u danken voor uw trouwe gebed. U mag weten
dat wij ook voor u bidden! ■

Een dag nieuwe
evangelisatie
DOOR JOSÉ RAMÓN NÚÑEZ CASANOVA

Maandag 19 februari was er een
speciale studiedag, buiten de
normale Willibrord-lezingen om
(die iedere eerste maandag van
de maand zijn) met een zeer interessante gast: dr.
Ralph Martin, die lesgeeft aan het Sacred Heart
Major-seminarie in Detroit (in de Verenigde Staten)
en verbonden is met de Katholieke Charismatische
Vernieuwing. Ook is hij consultor, oftewel adviseur,
van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie. Hoog bezoek dus! En een niet onbelangrijk detail: hij geeft les aan onze rector De Wit, die in de
zomermaanden in de Verenigde Staten een studie
volgt om een licentiaat te krijgen, gericht op het onderwerp Nieuwe Evangelisatie. Dit was dan ook het
thema van de dag en de specialisatie van dr. Martin,
waarbij over de honderd luisteraars aanwezig waren.

N

a in de ochtend dr. Martin kort ontmoet te hebben bij het ontbijt, begon de dag met al onze
gasten met de Heilige Mis om negen uur, met
Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant. Het evangelie van de dag was het welbekende Mattheus
25, waarin gesproken wordt over de dag des oordeels en het
scheiden van de kudde. Mgr. Hendriks hield een mooie preek
waarin hij sprak over de open houding die nodig is voor evangelisatie. Dit sloot goed aan bij het thema van de dag. Dr. Martin begon zijn lezing met een situatieschets, een situering van
de tijd waarin wij nu leven en wat dat te maken had met evangelisatie. Zo vertelde hij, dat toen hij was afgestudeerd in de
theologie, hij naderhand gevraagd werd een cursus Nieuwe
Evangelisatie op te zetten, iets wat hij ‘uit alle liefde deed, maar
hij had er weinig over gehoord in de studie’. Het belang van
evangelisatie was dus beperkt kort na het Tweede Vaticaanse
Concilie (1962-1965), iets wat wij wellicht ervaren in onze parochies; weinig jongeren voelen zich aangetrokken tot de Kerk.
Kern van zijn betoog was een boodschap van hoop; we moeten
in zekere zin teruggaan naar de apostolische tijd. De apostelen
verkondigden het evangelie, de Blijde Boodschap en riepen op
tot bekering, zoals Jezus deed. Er kwam hernieuwde aandacht
voor deze situatie: nadat de Kerk eeuwenlang als het ware 'van
nature' het geloof van generatie op generatie doorgaf, brak er
nu een tijdperk aan waarin dit níet meer het geval was. Dit werd

Dr. Ralph Martin in Heiloo
uitgelegd aan de hand van een korte schets van documenten
van en na het Tweede Vaticaanse Concilie, die enerzijds inspirerend waren, en anderzijds het hernieuwde bewustzijn of aandacht toonden voor de evangelisatie.
Bijzonder was de aandacht voor de leken, de niet-gewijden:
deze spelen een zeer centrale rol in de Nieuwe Evangelisatie!
Zo zien we na het Tweede Vaticaans Concilie vele (leken)bewegingen ontstaan, die zich in de kern richten op nieuwe evangelisatie en het opnieuw ontdekken van het christelijk leven.
Zo sprak dr. Martin over vier punten, waarin de leek concreet
getuigenis af kan leggen van zijn geloof:
• De getuigenis van ons leven. Door te leven als christenen
evangeliseren wij!
• De werken van barmhartigheid, zowel de materiële
als de geestelijke.
• Aandacht voor onze tijdelijke situatie, namelijk de wijk
waarin we wonen, de school, ons werk, ons land.
• Het spreken over ons geloof en Jezus, een getuigenis
afleggen van Hem.
Na een gezellige lunch en wat tijd waarin de mensen uit den
vreemde gebruik maakten om het heiligdom te zien, sprak dr.
Martin verder over het belang van de Heilige Geest, in verband
met de Nieuwe Evangelisatie: zo wees hij op Pinksteren. Na het
ontvangen van de Heilige Geest, kunnen de apostelen heengaan
om getuigenis af te leggen en op te roepen tot bekering (zoals
staat in de Handelingen der Apostelen). Hij geeft ons kracht!
Het was een geslaagde dag, waarin het enthousiasme van dr.
Martin zeker wat heeft losgemaakt. ■
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Nieuwe inzichten uit de bron
van de Schrift; studieweek
in Nieuwe Niedorp
DOOR JUAN IGNACIO JIMENEZ WALKER

Het voorjaar-semester 2018 is
in het Willibrordinstituut met
de blokcolleges begonnen. Mgr.
C. van den Hout en Dr. J. D. Albeza
zijn naar ons toegekomen om vanuit de heilige
Schrift onze theologische studies te verrijken.

N

a de drukte van een maand tentamens in januari (gelukkig achter de rug) kregen we de mogelijkheid om met een anderhalve week blokcolleges te ontspannen. De blokcolleges betekenen al jaren de kans om eventjes met een
wat ander rooster en andere onderwerpen bezig te zijn. Zo
wordt het seminarieleven met nieuwe thematieken en bijvakken verrijkt.

Concreet vinden de blokcolleges plaats in het Seminarie Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp. Rijden de seminaristen
van Redemptoris Mater normaal gesproken elke dag naar
Heiloo om de colleges te volgen, bij de blokcolleges worden de
rollen omgedraaid. Het is trouwens ook rechtvaardig. Op deze
manier worden de blokcolleges ook een gelegenheid voor ontmoeting in breder kader: bij de colleges, aan tafel en zelfs op
het voetbalveld.
Op woensdag 31 januari en donderdag 1 februari hebben we
de eer gehad om Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout te ontvangen,
die vorig jaar juni tot bisschop van Groningen-Leeuwarden gewijd werd. Die twee dagen colleges dienden als inleiding op het
min of meer recente vak Bijbelse theologie. Mgr. van den Hout
ging met succes de uitdaging aan om de ingewikkelde stof beknopt en helder uit te leggen aan zowel de beginnende als gevorderde studenten. Bij deze bedanken we Mgr. van den Hout
voor zijn inspanning om ons dit vak te komen geven.
De week daarna hebben we een reeds bekende gastdocent
mogen verwelkomen. Oorspronkelijk uit Spanje maar inmiddels in veel plaatsen gezeten (waaronder Polen, Duitsland en
nu Italië) is Dr. J. D. Albeza Asencio al acht keer in Nederland
geweest om ons les te geven. Zijn specialiteit: joodse cultuur
en het Oude Testament. Deze keer kwamen de joodse feesten
aan de orde. In het algemeen dienen zijn colleges om ons uit
verschillende perspectieven, de cultuur en de tijd van Jezus op
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Mgr. C. van den Hout bij de colleges van Bijbelse theologie.
aarde dichterbij te brengen. Hoewel de inhoud van de colleges
soms voor ons vreemd kan lijken, toch gaat het er altijd om de
persoon van Jezus Christus van dichterbij te leren kennen. Pasen en Pinksteren zijn onder andere feesten die Jezus zelf als
goede Jood met zijn leerlingen heeft gevierd; uiteraard hebben
ze, in Hem, een nieuwe betekenis gekregen.
Bijvoorbeeld vieren de joden het begin van het nieuwe jaar
met een feest dat Rosh hashana heet, letterlijk “het hoofd van
het jaar”. Volgens de joodse traditie klinken de trompetten luid
om tien dagen van vasten en boete te beginnen. Het gebed en
vasten helpen de mens om zich bewust ervan te maken dat
men zondaar is en dat hij de barmhartigheid van God nodig
heeft. Hoewel het bij ons niet met het begin van het jaar verbonden is, heeft dit feest sterke overeenkomsten met onze
Veertigdagentijd. Nog een klein voorbeeld als voorbereiding
voor Pasen. Na die tien dagen van boete, vieren de joden een
feest dat Yom kippur heet, dat “dag van herstel of boetedoening” betekent. Op die dag werden sommige offers gebracht
om de zonden van het volk uit te boeten. In het bijzonder koos
men een lammetje uit dat buiten de muren van de stad werd
gebracht om er te sterven. Welnu, toen de leerlingen zagen dat
Jezus met het kruis op de schouders buiten Jeruzalem geleid
werd, werd voor hun ogen duidelijk: Jezus Christus is het Lam
Gods, dat voor ons heeft geleden (en is verrezen) om ons van
onze zonden te redden!
We danken ook dr. Albeza die zich beschikbaar heeft gesteld
om deze rijke inzichten met ons te delen. ■

Even voorstellen
DOOR ERIC VENNEKER

Allereerst zou ik mij graag willen voorstellen.
Ik ben Eric Venneker, 23 jaar en ben geboren in
Sint-Pancras, een klein dorpje naast Alkmaar.
Ik ben opgegroeid in een gezin met 12 kinderen,
waarvan ik de tweede ben.

A

ls oudste zoon van mijn ouders heb ik het geluk gehad om mijn andere broertjes en zusjes
te zien opgroeien, en daar geniet ik nog steeds
van. Hoewel ik altijd het geloof van mijn ouders heb meegekregen zijn er ook momenten
geweest waarop dit niet voldoende was.
Als ik de mensen vertel over mijn grote
familie gaat bijna iedereen ervan uit dat
wij zeer gelovig zijn, maar dat is zeker
niet vanzelfsprekend. Tijdens mijn kinderenjaren gingen we vooral uit gewoonte
iedere zondag naar de kerk. Wat hier
eigenlijk ontbrak was een volwassen geloof, niet alleen van mij, maar eveneens
van mijn ouders. Uit eigen ervaring kan
ik nu zeggen dat als God niet had ingegrepen, ik zeker niet zoveel broertjes en
zusjes had gehad. Toen mijn ouders hun
zevende kind verwachtten ging het hen
in hun huwelijk niet bepaald voor de
wind en kregen problemen de overhand.
God heeft het plan gehad om mij (als
tweede kind) ook de situatie te laten ervaren waarin God eigenlijk niet concreet
aanwezig was in mijn familie. Ik ben zeer
dankbaar dat ik werkelijk het handelen
van God in mijn familie heb gezien. Later in dit artikel zal ik vertellen hoe Gods
voorzienigheid alles nieuw heeft gemaakt. Toen ik op de middelbare school zat werd ik veel gepest,
ik had niet zoveel vrienden en was heel gesloten. Verder kon ik
niet aanvaarden waarom God precies mij in zo’n grote familie
had geplaatst en daardoor oordeelde ik over mijn ouders. Het
was bij ons eenmaal zo dat wij vaak minder te besteden hadden
dan andere leeftijdsgenoten. Doordat ik zeer gesloten was, was
het voor mij niet makkelijk om over mezelf te spreken. Tijdens
deze momenten waarin ik leed, leek het vaak alsof die God
waarover ik had gehoord ver weg was. Ik zocht zou je kunnen
zeggen naar de zin van het lijden want, zo dacht ik, als God goed
is waarom laat hij dan toe dat ik word gepest, dat mijn ouders

ruzie maken enzovoort. Ik zocht dan ook vaak een uitweg door
te gaan vissen om eenvoudigweg niet aan mijn concrete situatie te denken.
Nu kan ik zeggen dat juist in de momenten waar ik mij klein,
beperkt en vooral een zondaar voelde, God juist dichtbij was.
Toen de problemen zich opstapelden en het huwelijk van mijn
ouders dreigde te verzwakken greep God in en werden mijn ouders uitgenodigd voor een catechese van de Neocatechumenale weg. Ik kan nu zien dat God langzaam maar zeker ingegrepen
heeft en nog steeds mijn familie helpt. Ik heb ontdekt dat je in
de Kerk werkelijk een gemeenschap van broeders en zusters
kan ervaren waar God aanwezig is. Ik heb zelf ervaren dat God
mijn relatie met mijn vader ook heeft vernieuwd waardoor ik
over het lijden waarover ik heb geschreven met hem in vrijheid

Priesterstudent Eric Venneker
kon spreken. Ik heb ervaren dat juist in een familie met zo veel
kinderen het mogelijk is, dankzij de genade van God, om vergeving te vragen en om te vergeven. Ik heb ervaren dat God werkelijk heeft gezorgd voor mijn familie op allerlei gebied. Ik ben
de Kerk zeer dankbaar dat zij werkelijk een moeder is geweest
voor mij en ik vertrouw erop dat ze dat in de toekomst ook zal
zijn. Nu zit ik in het eerste jaar van het seminarie en wetend
dat God altijd heeft voorzien, en vertrouwend op uw gebeden,
hoop ik dat God mij altijd zal helpen om met nederigheid die
weg te volgen die Hij voor mij bereid heeft. ■
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PRIESTERVAKANTIE ZOMER 2018 NOTRE-DAME
DU LAUS MA 6 T/M DI 14 AUGUSTUS

Grootseminarie St. Willibrord nodigt alle priesters van harte uit
om mee te gaan op de priestervakantie naar Notre-Dame du
Laus in Zuid-Frankrijk. Deze reis kunnen we u aanbieden voor
de prijs van slechts € 495 op basis van volpension en eigen kamer met douche en toilet. Opgave is mogelijk per e-mail via
pklaver@tiltenberg.org tot uiterlijk 15 juni 2018. Het aantal
beschikbare plaatsen is beperkt. Contactpersoon is de heer
P. Klaver, bereikbaar via telnr. 072-505 1073.
Meer info: www.willibrordseminarie.nl ■
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. ■
BIDT U MEE OM ROEPINGEN?

Het Grootseminarie nodigt u uit om de priesteropleiding te ondersteunen en deel te nemen aan de gebedskring van de priesteropleiding. Wilt u meedoen? Geef u dan op als lid. Het verplicht u tot niets, behalve tot gebed. U ontvangt dan de gebedskaart thuis en met enige regelmaat het Willibrord-magazine, met

Ja,

Dhr/Mevr.:

ZOMERRETRAITE VOOR PRIESTERS, DIAKENS
EN PASTORAAL WERKERS TE THORN, LIMBURG

Komende zomer zal weer een mooie retraite worden gehouden
voor priesters, diakens en pastoraal werkers in Thorn van zondag 5 t/m zaterdag 11 augustus. Zodoende hoeft u geen vervanging te regelen voor de weekendvieringen. Pater G. Wilkens
sj zal de retraite leiden. Richtprijs is € 271,50. U bent van harte
uitgenodigd! Meer info en opgave via de website van de foyer:
www.foyer-thorn.nl ■
AVERTEREN IN WILLIBRORD-MAGAZINE

Wij bieden u graag de mogelijkheid om uw advertentie te plaatsen in Willibrord-magazine. Willibrord-magazine is een uitgave
van Het Grootseminarie St. Willibrord. Het blad wordt gratis
toegestuurd aan alle leden van de gebedskring en vrienden van
Het Grootseminarie die door heel Nederland verspreid zijn.
Willibrord-magazine verschijnt 4 maal per jaar met een oplage
van rond de 6.000 in de maanden maart, juni, oktober en december. Neem voor meer informatie en tarieven contact op
met de heer P. Klaver, bereikbaar via telnr. 072-505-1288. ■

Buro Marcel van der Lubbe
Wij verzorgen alle soorten financiële
administraties, zowel privé als zakelijk.
Belastingaangifte vanaf 95 euro incl. BTW
Voor een vrijblijvende offerte voor
uw belastingaangifte of boekhouding
kunt u mailen naar mvdlubbe@planet.nl
of bellen naar 06 54732032.

ik wil graag meebidden om (nieuwe) priesterroepingen en word lid van de gebedskring.

...........................................................................................................................................................

Straat & huisnummer:
Postcode:

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. ■

..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

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 post@willibrordseminarie.nl
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Nieuwe contacten
op de Afsluitdijk
DOOR THOMAS BÖTTICHER

Elk jaar heeft vaste vieringen zoals
Kerstmis, Pasen en Pinksteren.
Zo is er ook elk jaar de ontmoetingsdag voor seminaristen bij de
OPN(Ontmoeting Priesterstudenten Nederland)-dag.
Dit jaar werd die gehouden in het Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater in Nieuwe
Niedorp op 24 februari. Ignacio, José Ramón, Nino
en ik waren hierbij aanwezig. In totaal waren er
ongeveer vijftig priesterstudenten bijeen.
Hieronder vindt u een verslag.

N

adat we aangekomen waren en wat hebben kunnen praten met medestudenten werd er een welkomstwoord uitgesproken door Mgr. Hendriks. Hij
vertelde over het belang van dagen als deze om
kennis te maken met andere priesterstudenten, omdat we uiteindelijk elkaar moeten steunen in ons
latere pastoraat. Daarna hebben we de
Mis in de Sterre-der-Zeezaal gevierd
waarbij Mgr. Hendriks de hoofdcelebrant
was. Bij de preek greep hij terug op zijn
welkomstwoord. Tevens vertelde hij hoe
de situatie van de Kerk in Nederland veranderd is sinds de jaren zestig en zijn ervaringen over de veranderingen en hoe
die ook merkbaar waren toen hij het seminarie inging. Wij zullen weer meer als
missionarissen moeten optreden en goed
gebruik maken van catechese wat in de
jaren zestig weg is gevallen. We kregen
het advies om te proberen een kring op
te bouwen in onze latere parochies om zo
catechese te geven.
Na de Mis was er mogelijkheid voor eten, drinken en praten.
Daarna kregen we drie filmpjes te zien over de Afsluitdijk. Hierna zijn we in verschillende groepen opgesplitst en zijn we in
verschillende ruimtes gaan zitten. De groepen bestonden uit
vijf of zes personen. De seminaristen hebben in hun eigen
groep verteld over hun roeping en hoe ze die nu voelen nu ze al
met de priesteropleiding bezig zijn. Dit leidde tot mooie verhalen waarbij, in mijn groep, het vertrouwen op God en de rust

die Hij ons geeft bij verschillende deelnemers voorkwam. Na de
mooie uitwisseling van ervaringen kwamen we weer samen
met de hele groep en zijn we met een bus naar de Afsluitdijk
gegaan. Onderweg kregen we een klein informatieboekje over
de Afsluitdijk dat de seminaristen uit Nieuwe Niedorp gemaakt
hadden. Op de Afsluitdijk zagen we mooie ijstaferelen die door
de vorst van de nacht ervoor ontstaan waren en die door de
gevoelstemperatuur van -9⁰ C in stand werden gehouden. We
zijn daar goed uitgewaaid. Na een groepsfoto was er weer tijd
om met elkaar te praten over de studie, maar ook over het gemeenschapsleven en het leven buiten het seminarie in de
weekenden en de vakanties. Ondertussen was de bus gekeerd
en aangekomen bij het monument waarna we weer de bus in
zijn gegaan om terug te reizen. Meerdere studenten vonden
het niet erg om in de bus de kou achter ons te laten.
Teruggekeerd in Nieuwe Niedorp konden we aanschuiven voor
het eten. Bij het eten schoof ook rector De Wit aan die bij kon
praten met wat studenten die hij kende van eerdere OPN-dagen
toen hij zelf nog student was. De maaltijd werd opgefleurd door
muziek. Daarna kwam de tijd om afscheid te nemen. Het was

Groepsfoto van de OPN-dag op de Afsluitdijk bij het beeld
van Cornelis Lely
een geslaagde OPN-dag geweest met mooi weer en fijne gesprekken. Helaas waren niet alle seminaries aanwezig. Ik weet
dus niet hoeveel nieuwe seminaristen er vorig jaar bijgekomen
zijn. Ik weet wel dat er nieuwe waren. Hopelijk wilt u door blijven gaan met bidden om nieuwe roepingen en voor degenen
die al hun roeping beantwoord hebben en in opleiding zijn. ■
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Ervaringen van een
nieuwe priester
DOOR JOSÉ RAMÓN NÚÑEZ CASANOVA

Teun Warnaar is 24 juni 2017 tot
priester gewijd in de Bavokathedraal door Mgr. Dr. J.M. Punt. Het
voorgaande jaar had Heemskerk
al het voorrecht hem eerst als stagiair en later als
diaken in haar midden te hebben. Zoals u misschien
weet kom ik ook uit Heemskerk. Dat maakt dit interview een Heemskerkse aangelegenheid. Misschien
kan één van de twee jongst-gewijde priesters ons
wat vertellen over zijn eerste ervaringen!
De lezers van het blad kennen u
waarschijnlijk wel goed; hoe is het
om nu aan de andere kant van
de tafel te zitten?
et voelt wel prettig aan
deze kant van de tafel:
Het is makkelijker om vragen over mezelf te beantwoorden dan om zelf goede vragen te stellen. Ik ben nu ruim een
half jaar priester en het voelt heel natuurlijk om priester te zijn. In september 2016
ben ik aan mijn pastorale jaar begonnen
in de parochie van Heemskerk. Het heeft mij goed gedaan om
een periode fulltime als diaken in de parochie werkzaam te zijn
voorafgaand aan mijn priesterwijding. Ik heb in die tijd de parochie leren kennen, maar ook kinderen gedoopt, uitvaarten geleid, geassisteerd in de vieringen en gepreekt. Met deze goede
ervaringen ben ik na mijn priesterwijding als kapelaan aan de
slag gegaan. Ik ben heel dankbaar dat ik sindsdien elke dag de H.
Mis heb kunnen opdragen.

ben ik vooral de gezinnen van de eerste communicantjes aan
het bezoeken. Ook vind ik het bijvoorbeeld mooi om te preken
en zo de blijde boodschap door te geven.

Kunt u misschien wat vertellen over de jongeren
van de parochie?
Er zijn catechesegroepen voor de Eerste Communie en het
Vormsel, waarbij de vormselcatechese met de hele regio wordt
gedaan. Daarnaast is er een tussencatechese voor de groepen
vijf, zes en zeven. We hebben een tiener- en een jongerencatechesegroep die maandelijks op zondagavond samenkomen.
Met de tieners en jongeren hebben we daarnaast ook nog een
aantal sportieve activiteiten en een bbq. Deze jongerenactivi-

H

Wat vindt u van de parochie waarin u nu verzeild
bent geraakt? Wat zijn uw favoriete activiteiten?
Ik ben vooral werkzaam in de parochie van Heemskerk met
twee kerken: De H. Laurentiuskerk en de Mariakerk. Maar we
maken als parochie deel uit van een grotere regio en ik heb
regelmatig vieringen in de andere kerken van de regio. Het
mooie van de parochie in Heemskerk vind ik dat er veel gebeurt
en er vele vrijwilligers zijn. Ook zijn er relatief veel actieve jongeren en zijn er speciale gezinsvieringen en jongerenvieringen.
Ik vind het altijd fijn om huisbezoeken te doen. Op het moment
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Kapelaan Teun met de jongerengroep van Heemskerk
teiten proberen we steeds meer op regioniveau te organiseren.
Ook is er een kinderkoor (tot twaalf jaar) en een jongerenkoor
(twaalf tot vijfentwintig jaar) die beiden maandelijks zingen
tijdens de viering. Ik ben bij al deze groepen betrokken, maar
veruit het meeste wordt gedaan door de vrijwilligers die er zich
voor inzetten. Het is mooi om te zien dat kinderen en jongeren
doorstromen van de ene groep naar de andere.

Hoe ervaart u uw seminarietijd nu u al eventjes
in Heemskerk zit?
Het seminarie is echt heel belangrijk voor mij geweest als voorbereiding op mijn taak als priester. Zowel de studie als de geestelijke vorming zijn bronnen waar ik dagelijks uit kan putten. Waar
ik ook veel aan heb gehad zijn de stages. Al tijdens mijn studie
heb ik kennis gemaakt met veel verschillende parochies en veel
verschillende aspecten van het pastoraat. Ik vond het heel prettig om veel verschillende ervaringen opgedaan te hebben voordat ik een benoeming ontving voor één bepaalde plaats. ■

Pasen: hoe je het ook
wendt of keert...
DOOR PASTOOR JEROEN SMITH

I

De christenen van de Oosterse
kerken begroeten elkaar zo:
“Christus is verrezen.”
“Hij is waarlijk verrezen!”

k heb me altijd een beetje verbaasd over de geopperde
bezwaren tegen de werkelijke Verrijzenis van Jezus. Die
lopen van ‘geleerd’ tot ‘primair’. Geleerd in de zin dat
de ‘getuigenissen’ die we in het Nieuwe Testament vinden niet allemaal met elkaar overeenkomen. Dit kan uitlopen op de visie dat het ‘inbeelding’ is van de leerlingen. Primair in de zin: Ik was er niet bij, dus ik
weet het niet … Tja? Ondanks al de twijfels die geopperd zijn of worden, geleerd
of primair, heb ik vaak gedacht dat het
moeilijker was om te geloven dat God de
Zoon aan het kruis stierf en de dood inging, dan dat Hij uit de dood zou verrijzen! Aangezien dat stérven echt gebeurd
is, heb ik er nooit moeite mee gehad om
te geloven in de Verrijzenis. Afgezien van
het feit dat de Kerk het gelooft, wat al
genoeg is om het te geloven.
Eerst was er deze gebeurtenis van de Verrijzenis en pas daarna kwamen de reacties. Jezus verrees uit de dood en verscheen aan de diverse personen. Dat ging
vooraf aan hun reacties. Dat ging vooraf
aan de verwoording van hun reacties. En
kan zo’n overweldigende gebeurtenis als
de verschijning van de verrezen Heer in
netjes op elkaar aansluitende verwoordingen weergegeven worden? Nee! De
Schrift beoogt dat we niet ‘stil blijven staan’ bij de woorden,
maar de sprong maken door de woorden heen naar de gebeurtenis, naar de verrezen Heer toe. En dan liggen die woorden, die
her en der wat anders zijn, achter ons.
HOE JE HET OOK WENDT OF KEERT...

Wij mensen leven makkelijker naar iets toe, dan dat we volop
leven vanuit een gebeurtenis. We leven toe naar het weekeinde, maandag lijken we dat alweer vergeten te zijn. De Veertigdagentijd met de Goede Week gaat meestal ‘vanzelf’. Maar om

vanuit Pasen gelovig verder te gaan, lijkt niet zo makkelijk. Het
gewone leven komt sneller opzetten dan we doorhebben. Toch
gaan we het dit jaar weer proberen.
Want op Pasen kwam de verrezen Heer naar ons toe en dat
blijft Hij doen. Dankzij Pasen - en natuurlijk zijn kruisdood vooraf - blijft de Heer bij ons. In de Eucharistie is Jezus aanwezig als
de gekruisigde én verrezen Heer. Leven vanuit Pasen is dus ‘verder leven’ met de levende Heer, vreugdevol, hoopvol, omdat
de dood en duisternis al overwonnen zijn, hoezeer hun invloed
nog doorwerkt.
In het Paas-evangelie van Johannes staat een mooi detail. Het
gaat om het hoofdstuk 20, verzen 11 tot en met 18 (wellicht
even nalezen …). Je kijkt er snel overheen. Er staat dat Maria
Magdalena zich twee keer omdraaide (20,14 en 16). Eerst naar

De verschijning van Christus aan Maria Magdalena
na de verrijzenis, Aleksandr Ivanov, 1835, St. Petersburg.
Jezus toe en daarna …. wéér naar Jezus toe. Ook al draait ze
zich tweemaal om, ze bleef naar Hem toe gekeerd. Dat is prachtig. Hoe je het ook ‘wendt of keert’, je komt de verrezen Jezus
tegen. We kunnen ons niet genoeg ‘af-keren’ van het graf en
niet genoeg ‘toe-keren’ naar Hem. Misschien dat mede daarom
onze oosterse broeders het twéé maal zeggen: “Christus is verrezen.” “Hij is waarlijk verrezen!” Een mooi gebruik om over te
nemen, vijftig dagen lang. ■
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God op de eerste plaats!
DOOR PIETER KLAVER

Amsterdam kent een rijke katholieke geschiedenis. Mevrouw Gerda Hoogland (70) groeide op in
Amsterdam en kan er vol vuur
over vertellen. “Amsterdam is de stad van het Mirakel en de stad waar Maria is verschenen als de Vrouwe van alle Volkeren, een stad met honderdvijfentachtig verschillende nationaliteiten. Dat zien we
ook terug in onze kerken.”

T

er nagedachtenis aan het Middeleeuws Eucharistische wonder vindt ieder jaar in maart nog
steeds de Stille Omgang plaats, waar veel mensen uit heel Nederland aan deelnemen, ook jongeren. Maar sinds jaren is er ook de Sacramentsprocessie vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam, die
bij velen bekend zal zijn. In 2017 -honderd jaar Fatima - is er op
13 mei zelfs ook een processie met Maria over de Keizersgracht
geweest. De Onze Lieve Vrouwekerk kent mevrouw Hoogland
al vanuit haar jeugd. Haar kinderen en kleinkinderen zijn daar
gedoopt. Zij woont nu weer in het ouderlijk huis, niet ver van
deze kerk. “Ik heb een heel blij geloof meegekregen, daar ben
ik trouw aan gebleven en met grootouders uit Limburg en Volendam, altijd een grote verering voor Maria. Elk jaar op 15 augustus- Maria ten Hemelopneming- gingen we vanuit Limburg
op de fiets op bedevaart naar Kevelaer met het hele gezin.
Toen ik vijfendertig jaar geleden het Opus Dei leerde kennen,
heb ik meer verdieping in mijn geloof gekregen. Daar ben ik
heel dankbaar voor. Een van de priesters in die tijd was Mgr.
Steinkamp, van wie ik de speciale liefde voor de Aanbidding
van het Allerheiligst Sacrament heb meegekregen.”
AANBIDDING

Elke week is er in de kapel van de Onze Lieve Vrouwekerk Eucharistische Aanbidding. Mevrouw Hoogland was 7 jaar geleden een
van de initiatiefneemsters, destijds nog in de inmiddels gesloten
kerk de Liefde. “In deze jaren heb ik nog meer de waarde van
Aanbidding leren kennen. Het is heel genadevol om in stilte in de
werkelijke aanwezigheid van Hem te mogen zijn. Er zijn altijd
minstens twee aanbidders bij het Allerheiligste, ook ‘s nachts.
Meer aanbidders voor de nacht zijn van harte welkom en ook
nodig. Dat kan wel eens spannend zijn, maar God voorziet.”

Mevrouw Gerda Hoogland bij een schilderij van de vroegere
kerk van de ‘Heylige Steede’ aan de Nieuwezijds Voorburgwal
die herinnert aan het Eucharistisch wonder, een afbeelding
van het laatste Avondmaal en een beeld van Maria.
ONZE LIEVE VROUW TER NOOD

Ook is mevrouw Hoogland al tijden bekend met die ‘andere’
Onze Lieve Vrouw, Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Zo’n
vijfendertig jaar geleden kwam ze reeds naar de eerste zaterdag
van de maand om te bidden om priesterroepingen. “Het bidden
voor priesterroepingen is heel erg belangrijk. Zonder onze
priesters geen Heilige Eucharistie, biecht en andere sacramenten. We hebben echt heilige priesters nodig. Ik bid heel speciaal
voor deze intentie. Dikwijls kom ik naar de jaarlijkse gebedsdag
van het seminarie. Dat zijn zulke fijne dagen. Ik probeer altijd
een praatje met de seminaristen te maken. Het is zo mooi om
hun getuigenissen te horen en te luisteren naar de muziek die
ze dan maken. Ik wil de seminaristen echt graag ondersteunen,
een hart onder de riem steken. Dat is toch ook onze taak.” ■
De Aanbidding vindt plaats van donderdag 11.00 uur tot
vrijdagavond 19.30 uur. Voor geïnteresseerden, mevrouw
Hoogland is bereikbaar via haar telnr. 06-27 28 66 32
of via haar e-mailadres, gerda.hoogland@live.nl

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.

