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Naar Assisi 
op bisdombedevaart

Seminarist 
uit Spanje
tot priester gewijd

In de zonne-
stralen

Meet and 
Greet the 

Lord



Maak kennis met 
Katholiek Nieuwsblad:

3 weken 
gratis 

KN

Katholiek Nieuwsblad heeft u heel veel te bieden! Elke week: 
boeiende artikelen over geloof en samenleving, spraakmakende 
columns, inspirerende interviews en kleurrijke reportages.

Vraag snel 3 weken KN aan:
Bel 00 31 (0)73 6123480 
of ga naar
www.katholieknieuwsblad.nl/3weken



Beste leden 
van de gebeds-
kring, weldoe-
ners en andere 

lezers van het Willibrordmaga-
zine. Voor u ligt alweer het laat-
ste WB magazine van het jaar. Het 
jaar vliegt voorbij. Maar we mo-
gen God danken. Het is voor ons 
heel duidelijk dat God de Heilige 
Geest ook dit jaar weer in ons 
seminarie waaide, op moeilijke 
momenten, wanneer bijvoorbeeld 
een seminarist stopt, maar vooral 
ook op de vele mooie momenten.

E
nkele hoogtepunten van 
de afgelopen periode zult 
u terugvinden in dit Willi-
brord magazine, met name 
de priesterwijding van Ál-

varo Rodríguez Luque en de prachti ge 
bisdombedevaart naar Assisi waar de 
seminaristen en ikzelf ook aan hebben 
deelgenomen. Maar de H. Geest toont zich niet alleen in deze 
zichtbare hoogtepunten, maar ook zeker in het seminarieleven 
van elke dag, misschien nog wel veel meer. Veel dank daarom 
voor uw gebed.

Zelf heb ik recent ook een hoogtepuntje mee mogen maken 
in mijn leven: eind mei vierde ik dat ik 50 jaar oud ben gewor-
den en tevens het eerste priesterjubileum van 5 jaar. Het is 

heel bijzonder om hierbij sti l te staan. 
Veel dankbaarheid kwam er vrij en het 
was ook bijzonder om wat terug te blik-
ken. Ja, achteraf kan je zien dat hier de 
Heer ook heel duidelijk in aanwezig is 
geweest. Dat Hij mij, ondanks de periode 
van ruim ti en jaar dat ik ver van de Heer 
verwijderd was, toch heeft  geleid naar 
dit mooie ‘werk’ dat ik nu mag doen. 
Grote dankbaarheid naar mijn ouders 
die mij het katholieke geloof hebben ge-
geven en het fi jne grote gezin waarin ik 
ben opgegroeid.
En ja: 5 jaar priesterschap. Wat kan ik 
daarvan zeggen? Het blijft  een mysterie, 
het priesterschap. Elke dag vier ik met 
veel liefde met de seminariegemeen-
schap de H. Mis en als ik terugblik komen 
bij mij vooral ook pastorale momenten 
naar voren, dat ik als priester, puur door 
de genade van de Heer, echt iets voor 
mensen heb mogen betekenen.
 Dank u Heer voor alles wat u schenkt. 
Dank u hemelse Moeder, Moeder van 
de Kerk, voor uw leiding en bemiddeling. 

Dank u voor alle biddende mensen en mensen die off ers voor 
het seminarie en de priesters brengen. Dat God u mag belonen. 
Ik wens u een heel zegenrijke zomer!  ■

www.willibrordseminarie.nlInhoud Jaargang 20, nummer 3

Woord van de rector
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 Op eigen kracht 
het leven leven

Meneer Frank geeft  al een paar 
jaar Grieks op het seminarie. Tij-
dens de colleges komen er kleur-
rijke anekdotes langs uit zijn le-

ven en uit verschillende Griekse en Lati jnse teksten 
waar hij ervaring mee heeft . Ik dacht: “Een inter-
view met hem zou weleens een bijzonder arti kel 
voor ons magazine kunnen opleveren!” Meneer 
Frank was hiertoe bereid en de uitkomst is een boei-
end verhaal geworden.

Kunt u iets vertellen over uw levens-
geschiedenis?

I
k ben geboren in 1934. Na de la-
gere school heb ik voor het gym-
nasium gekozen, omdat mijn inte-
resses lagen bij cultuur, vreemde 
talen en geschiedenis. Ik heb al-

ti jd veel plezier gehad in de A-vakken. 
Van de B-vakken heb ik nooit veel terecht 
gebracht. Vanaf de tweede klas was ik al 
vastbesloten Klassieke Talen te gaan stu-
deren uit interesse voor zowel de taal-
kundige als de lett erkundige kant. Na 
mijn gymnasium ti jd, waarin ik ook een 
grote bijdrage leverde aan toneel- en ca-
baretvoorstellingen, heb ik dus Klassieke 
Talen gestudeerd. Ik heb lang gestudeerd. De eerste jaren heb 
ik veel ti jd besteed aan het studentenleven, m.n. aan de cultu-
rele kant daarvan, toneel en de kunst van het debatt eren. Daar-
na ben ik jong getrouwd, wat betekende dat ik geld moest ver-
dienen. Ik heb toen geprofi teerd van het lerarentekort, in het 
bijzonder voor de Klassieke Talen. Mijn leraarswerk heeft  mijn 
studie voor het kandidaatsexamen enerzijds vertraagd, maar 
het was aan de andere kant ook zeer inspirerend om de studie 
tot een goed einde te brengen.
Naast mijn werk aan school heb ik ook nog in samenwerking 
met een collega een bloemlezing uit de Lati jnse literatuur sa-
mengesteld voor het gebruik in de eindexamenklassen. Na een 
hoogst plezierige carrière als leraar in het onderwijs zowel voor 
jongeren als voor volwassenen, heb ik veel input verzorgd voor 
een Lati jnse methode voor het VWO, en tot nu toe geef ik be-
halve mijn lessen aan het Grootseminarie St. Willibrord een 

aantal cursussen Grieks, Lati jn en Griekse mythologie in mijn 
woonplaats Amstelveen.

Wat boeit u speciaal aan het Grieks? 
Bij Grieks is dat ten eerste dat de geschrift en in die taal getui-
gen van het ontstaan en de ontwikkeling van ons denken en 
voelen vanaf het verst afgelegen begin tot de dag van vandaag. 
Dit geldt ook voor de taalkundige kant: dankzij mijn kennis van 
het Nieuwgrieks kan ik de ontwikkeling van dit communicati e-
middel volgen vanaf Homerus (9e eeuw v.C.) tot nu. De ver-
scheidenheid aan literatuur is ook heel enthousiasmerend: zo 
vinden we bijv. naast de dialogen van Plato, met een eervolle 
rol voor Socrates, een komedie van Aristophanes waarin de fi -

losoof belachelijk wordt gemaakt. Het 
grote belang van het Nieuwtestamen-
ti sch Grieks is dat de lectuur daarvan ons 
duidelijk maakt hoeveel onjuiste Bijbel-
vertalingen er zijn, zodat het noodzake-
lijk is te weten wat er in het originele 
Grieks staat. 

Hoe ervaart u het als niet-gelovige les 
te geven aan priesterstudenten?
Wat is niet-gelovig in betrekking tot mij? 
Ik acht mijn menselijk brein niet in staat 
God te bevatt en. Mijn conclusie: ik laat 
in het midden wie, wat of hoe God en 
het goddelijke is, en probeer op eigen 
kracht mijn leven te leven, min of meer 
zoals Seneca het in zijn Epistulae Mora-

les aanbeveelt. Dit doet geen afb reuk aan mijn diepste respect 
voor en erkenning van de Bijbel als ethisch en cultureel ijkpunt, 
ik heb een goed empathisch vermogen en ik kan mij uitstekend 
inleven in andermans kijk op het wezen van de goddelijkheid. 
Zodoende kan ik met vol enthousiasme lesgeven aan priester-
studenten die naar de Bijbel leven en handelen.

Zit er veel verschil tussen lesgeven aan priesterstudenten 
en andere studenten?
Priesterstudenten hebben roeping, anderen niet, maar of dat 
in de prakti jk veel uitmaakt? Een roeping geeft  een grotere 
sti mulans tot inzet bij de studie, maar de een ziet het belang 
van de studie duidelijker dan de ander, de een heeft  meer 
concentrati evermogen dan de ander, de een heeft  meer pro-
blemen die hem in beslag nemen dan de ander, waardoor ik 
toch weinig verschil zie.  ■

DOOR THOMAS BÖTTICHER

Docent R. Frank
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Een andere dag 
als alle andere

Op 26 mei j.l. werd Álvaro Rodrí-
guez Luque priester gewijd door 
Mgr. Punt in de Sint-Bavokathe-
draal te Haarlem. Álvaro zal o.a. 

priester zijn in het Westf riese dorp De Weere. No-
vember vorig jaar werd hij, zoals u zich wellicht her-
innert, diaken gewijd in Heiloo door Mgr. Punt. 

D
e dag begon met de heilige Mis in de St.-Bavo 
om 10.30 uur. Het kathedrale koor zong, dus ik 
kon weer genieten van prachti ge gezangen. Ubi 
Caritas was wellicht het mooiste gezang, maar 
het Veni Creator Spiritus was ook heel erg in-

drukwekkend. De kerk zat goed vol, dus dat was alvast een 
mooi vooruitzicht. Persoonlijk was dit 
niet de eerste keer dat ik bij een wijding 
aanwezig was: in onze parochie hadden 
wij tot onze vreugde vaak seminaristen 
als stagiair die diaken gewijd werden. 
Zodoende waren mijn ouders en ik vaak 
aanwezig bij de diaken- en priesterwij-
dingen. Op deze bijzondere dag, die aan 
de ene kant het einde is van een levens-
fase, aan de andere kant het begin van 
een nieuwe levensfase, was het voor mij 
als kind ook al vaak te merken dat deze 
dag anders was dan alle andere. Deze 
keer beleefde ik het vanuit de kant van 
de seminaristen, op een meer bijzondere 
wijze, als misdienaar! Ik moet dan ook 
bekennen dat dat wat spannend was, 
maar wij werden goed geleid door dia-
ken E.H.A. Fennis. Naast Mgr. Punt was ook Mgr. Hendriks aan-
wezig alsook Mgr. Van Burgsteden s.s.s., een grote hoeveelheid 
priesters (van wie sommigen uit Spanje waren overgekomen) 
en diakens. De familie van Álvaro was overgekomen uit Spanje 
en de neocatechumenale gemeenschap ontbrak natuurlijk ook 
niet. Ik had de enorme eer de eerste lezing te mogen lezen en 
ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik helemaal niet nerveus was.
In de preek ging Mgr. Punt in op het belang van goed pastoraat, 
het belang van gebed en ‘de katholieke Kerk en Nederland’. Iets 
wat mij in het bijzonder is bijgebleven is hoe Mgr. Punt vertel-
de dat de H. Johannes Paulus II hem eens zei dat de Kerk van 

Nederland zoveel had gegeven aan de Kerk, dat (hoewel we nu 
wat moeilijkere ti jden doormaken) ze hier niet zal verdwijnen.
Na de preek begon dan de eigenlijke wijding ritus; dat was erg 
bijzonder. Ik was heel dichtbij, omdat ik de mijter vasthield 
voor de bisschop. Het was bijzonder om van zo dichtbij de gave 
van een leven aan God mee te maken, hoe een ‘ja ik wil’ van 
een individuele mens gevolg geeft  aan een ‘Kom en volg Mij’. Ik 
hoop dat u ook eens een wijding heeft  meegemaakt: ik kan niet 
genoeg benadrukken hoe bijzonder dat is. 
Na de heilige Mis was er gelegenheid om Álvaro te feliciteren. 
Zoals viel te verwachten was de wachtrij mooi lang. Wat een 
vreugde dat zo veel mensen de moeite genomen hadden om 
deze zaterdag naar Haarlem te komen! Daarna was er ti jd voor 
een feestelijk maal dat bij een Van der Valk plaatsvond net bui-
ten Amsterdam. Het was een prachti g feest met heerlijk eten 
en na afl oop werd gezongen en gedanst. We hebben erg geno-
ten van de gezelligheid. Het restaurant zat vol en er was veel 

blijdschap bij neomist Álvaro en bij alle familie, vrienden en 
kennissen die gekomen waren. Op het moment van schrijven 
zijn we net terug van het feest en mag ik terugblikken op een 
prachti ge dag. We bidden alvast voor de eerste heilige Mis van 
Álvaro in De Weere die de volgende dag zal plaatsvinden. Ik 
dank God voor hem en ik bid dat Christus hem bij mag staan in 
zijn taak en dat hij vreugdevol bij kan dragen aan de opbouw 
van Gods Koninkrijk!  ■

DOOR JOSÉ RAMÓN NÚÑEZ CASANOVA

Zoals gebruikelijk bij een priesterwijding gaat Álvaro plat ter 
aarde liggen als teken van totale toewijding aan God
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I
k ben God heel dankbaar voor de 
ervaring van de bedevaart naar As-
sisi. Aan de ene kant is het leven 
van de heilige Franciscus en dat van 
Clara alti jd heel inspirerend voor 

mij. Franciscus wist goed wie hij was: een carrièrejager, een 
jongen die het in het leven wou maken… Maar toen God hem 
voor iets anders riep, liet hij alles achter en vertrouwde zich 
geheel aan God toe. Zijn vertrouwen en zijn gehoor geven aan 
de roeping van God vind ik daarom erg sterk. Wat Clara betreft , 
vind ik haar heel trouw. Jarenlang bleef ze getrouw aan een 
roeping in de verborgenheid van het slotklooster; ze leefde al-
leen voor Christus. Wij kregen de mogelijkheid om veel van de 
plaatsen te bezoeken waar ze geleefd hebben. San Damiano, 
Santa Maria degli Angeli, het klooster op Monte della Verna 
o.a., ze hebben allemaal een heel bijzondere sfeer.
Aan de andere kant ben ik erg dankbaar dat ik met de jongeren-

groep meegegaan ben. Het was voor mij een nieuwe ervaring 
een groep van meer dan 30 jongeren (naast een ook grote groep 
ti eners) te leren kennen die echt acti ever hun geloof willen be-
leven. Over het geloof wist de ene meer, de andere minder. 

Toch werden ze allemaal geraakt door 
het inspirerende leven van deze heiligen 
en door de verschillende bezinningsmo-
menten. Bijzonder om te vermelden was 
de viering van barmharti gheid (de avond 
van donderdag 3 mei). In de prachti ge 
bovenkapel van de Sint Franciscusbasi-
liek te Assisi mochten wij een gebeds-
moment van aanbidding houden met ge-
legenheid om het sacrament van boete 
en verzoening te ontvangen. Terwijl de 
jongeren zorgden voor een sfeer van ge-
bed d.m.v. liederen, zaten veel priesters 
aan beide kanten binnen de kerk voor de 
mensen die zich met God wilden verzoe-
nen. Haast alti jd waren zij met iemand in 
gesprek. Voor sommige pelgrims was het 
hun eerste biecht. Ik denk dat de bede-
vaart een grote bijdrage heeft  geleverd 
aan ons bisdom. De vruchten ervan zul-
len wij nog lang blijven oogsten.  ■

DOOR JUAN IGNACIO JIMENEZ WALKER

Een inspirerende pelgrims tocht naar Assisi

Kruisgang San Damiano (klooster van H. Clara)

Tieners en jongeren met onze bisschoppen en prins Jaime de Bourbon de Parme

In de meivakanti e is het bisdom Haarlem-Amsterdam op bedevaart geweest naar Assisi, 
de plaats in Italië van de heilige Franciscus en de heilige Clara. Onder de vele pelgrims waren 
ook de seminaristen van het Grootseminarie St. Willibrord. Drie van ons, Thomas, 
José Ramón en ik, doen graag verslag van een bijzondere ervaring.
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 Mij was de prachti ge taak gege-
ven om met de bedevaart mee te 
gaan van de ti eners. Met bijna 
veerti g ti eners was het een mooie 

groep jonge mensen die (een deel van) hun vakanti e 
opgaven om op zoek te gaan naar God en wat de 
twee heiligen van Assisi, Franciscus en Clara, 
hen te vertellen hadden. 

A
ls begeleider van een groepje ti eners had ik de 
eer met vele ti eners van ons bisdom (en eentje 
van buiten ons bisdom) Assisi en de levens van 
deze heiligen te verkennen. Ik was bijzonder 
geraakt door de moed van deze ti eners en het 

geloof dat ze uitstraalden of nog zochten en ik dank God dan ook 
voor de vele genaden die ik die week heb mogen ervaren. Door 
de radicale keuze van deze twee heiligen werden niet alleen de 
ti eners, maar ook ik uitgedaagd na te denken hoe antwoord te 
geven op de roepstem van God, om het ware geluk te vinden in 
het plan dat Hij met iedere individuele mens heeft . Ik ben dan 
ook zeer dankbaar voor het geduld waarmee de ti eners geluis-
terd hebben naar mijn levensverhaal, maar ook de vele vragen 
die zij daarover hadden alsook het vertrouwen waarmee zij met 
mij spraken over wat hen bezighoudt.  ■

Zelf nam ik deel aan de bedevaart 
met de volwassenen. Ik zat bij 
parochianen van Purmerend, 
de Noordkop en een echtpaar 

uit Volendam. Van tevoren had ik geen speciale 
verwachti ngen en ging erheen met de gedachte: 
“Ik merk wel wat God mij wil geven.”

D
e eerste dag, na het reizen, zijn we Assisi inge-
gaan en hebben we onder andere de basilieken 
van Clara en Franciscus bezocht. Wat ik jammer 
vond was dat, als je daar rusti g in de kerk wilde 
bidden, er een man was die door een microfoon 

mensen tot sti lte maande. Daardoor kon ik niet echt in de sfeer 
van de kerk komen om het maar zo te noemen.
De dag daarna zijn we naar Gubbio gegaan, waar Franciscus de 
wolf getemd heeft , en het klooster van La Verna. Daar heb ik 
mee kunnen doen aan het middaggebed van de franciscanen 
gevolgd door een processie naar de plaats waar Franciscus de 
wondetekenen van Christus ontving, de sti gmata. Dat was een 
heel mooie ervaring voor mij omdat ik daarbij voelde: “Dit is 
misschien wel wat Franciscus hier zocht, de rust om zo dichter 
bij God te komen”. 
De daarop volgende dag zijn we naar Greccio (de eerste kerst-

stal) gegaan en Fonte Colomba (waar de 
regel van Franciscus is geschreven). Alle-
bei zijn het heel mooie locati es. In Grec-
cio kun je rondlopen in gedeeltes van het 
oude klooster. Daar ben ik een stukje de 
berg op geklommen waarbij er een bord 
van Franciscus was geplaatst. Ik kan me 
goed voorstellen dat hij daar rond heeft  
gelopen om te bidden. Bij Fonte Colom-
ba heb ik door de spelonk kunnen lopen 
waar Franciscus heeft  geslapen en heb ik 
in de mooie kapel nog wat kunnen bid-
den. Nadat we weer terug waren in As-
sisi heb ik met mijn medestudent Ignacio 
het avondgebed gebeden in de onderka-
pel van de Franciscus basiliek. Daar was 
het nu rusti g en kon ik meer tot gebed 
komen en de sfeer van de kerk ervaren. 
Ik kan terugkijken op een reis die voor 
mij steeds mooier en beter werd. Dit 
kwam ook door de fi jne groep waar ik in 

zat. Met vele deelnemers heb ik leuke en mooie gesprekken 
gevoerd. Ik ben erg blij dat ik naar Assisi heb kunnen gaan.  ■

DOOR THOMAS BÖTTICHER

Een inspirerende pelgrims tocht naar Assisi

H. Mis in Santa Maria degli Angeli (Porti uncula)

DOOR JOSÉ RAMÓN NÚÑEZ CASANOVA
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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 ka-
mer met douche en toilet. Opgave is mogelijk per e-mail via 
pklaver@tiltenberg.org tot uiterlijk 28 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 priesteroplei-
ding. Voor iedere intentie wordt niet altijd een aparte H. Mis 
gelezen, tenzij u dat zelf anders aangeeft. We kunnen niet ga-
randeren 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 misin-
tenties 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 on-
dersteunen en deel te nemen aan de gebedskring van de pries-
teropleiding. Wilt u meedoen? Geef u dan op als lid. Het ver-
plicht u tot niets, behalve tot gebed. U ontvangt dan de gebeds-
kaart thuis en met enige regelmaat het Willibrord-magazine, met 

informatie over het seminarie. Ook wordt u uitgenodigd voor de 
jaarlijks terugkerende gebedsdag. U kunt zich opgeven met on-
derstaande antwoordstrook. Bij voorbaat dank voor uw gebed. ■

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 zon-
dag 5 t/m zaterdag 11 augustus. Zodoende hoeft u geen ver-
vanging 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 ■

ADVERTEREN IN WILLIBRORD-MAGAZINE

Wij bieden u graag de mogelijkheid om uw advertentie te plaat-
sen 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 de-
cember. Neem voor meer informatie en tarieven contact op 
met de heer P. Klaver, bereikbaar via telnr. 072-505-1288. ■

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 post@willibrordseminarie.nl

Ja, Colofon

issn 1875-550x

Redactie Thomas Bötticher, Juan Ignacio 
Jimenez Walker, Pieter Klaver en José Ramón 
Núñez Casanova 
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De belangstelling voor Eucharisti -
sche aanbidding neemt langza-
merhand toe. Zo zijn er meerdere 
plekken in ons bisdom waar met 

regelmaat het Allerheiligst Sacrament aanbeden 
wordt. Eén daarvan is het heiligdom O.L.V. ter Nood 
te Heiloo. 

E
ucharisti sche aanbidding hoort allereerst bij het 
normale programma van het heiligdom, de aan-
bidding van elke vrijdag van 15:00 tot 18:00 uur 
in de genadekapel. Het is een moment van bezin-
ning aan het einde van de week met het bidden 

van de kruisweg, rozenhoedje van de 
barmharti gheid, persoonlijk gebed en af-
sluitend, de vespers. Verder wordt op de 
eerste zaterdag van de maand de rozen-
krans gebeden en aanbidding gehouden 
naast de heilige Mis om voor roepingen 
te bidden, zoals wij in een ander nummer 
hebben verhaald. Daar is echter nog niet 
alles mee gezegd. Reeds sinds enige ti jd 
komen ook jongeren elke tweede vrijdag-
avond van de maand bij elkaar om een 
moment van verdieping in het geloof, 
ontmoeti ng en gebed mee te maken. Dit 
initi ati ef heeft  Mgr. J. Hendriks in gang 
willen zett en als een moment waar jon-
geren echt rond de Sacramentele Heer el-
kaar treff en. Daarom kreeg het de naam 
Meet and Greet the Lord. Zelf ben ik ook 
een aantal keer bij deze ontmoeti ngen 
aanwezig geweest.
Het programma begint alti jd om 20:00 uur met een inleiding 
over verschillende thema’s van het geloof. Verdieping komt 
misschien niet zo vaak aan bod en toch is het zo belangrijk! 
Meerdere onderwerpen zijn al aan de orde geweest: van de 
betekenis van de liturgische ti jden (Veerti gdagenti jd, Pasen) tot 
thema’s als Maria, de persoonlijke beleving van het geloof of 
overwegingen bij het evangelie. Aansluitend wordt aanbidding 
gehouden in de kloosterkapel, dat wil zeggen in het Gastenhuis 
oft ewel Julianaklooster. Voor sommige jongeren is sti lle aan-
bidding iets nieuws. Je moet er inderdaad af en toe even aan 

wennen. Daarom wordt het gebed met muziek ondersteund, 
door middel van meditati eve liederen. Momenten van sti lte 
en lof volgen op deze manier elkaar op. Uiteindelijk komen wij 
weer samen om elkaar te ontmoeten; soms om een spelletje te 
spelen of gewoon om wat met elkaar te kletsen.
Afgelopen keer van Meet and Greet the Lord vond op 11 mei j.l. 
plaats. De avond werd geopend met een gezamenlijke maalti jd, 
pizza! Dit kennen de jongeren maar al te goed van bisdom eve-
nementen. Het was voor mij persoonlijk een extra mooi mo-
ment, omdat heel wat ti eners van de bisdombedevaart geko-
men waren en wij elkaar zo weer konden ontmoeten (zie pag. 
7 over mijn ervaringen op de bedevaart). Het was mooi om te 
zien dat bijna veerti g jonge mensen de moeite hadden geno-
men om op vrijdagavond te komen om de Heer te ontmoeten! 
Na de maalti jd gaf pastoor Cavagnaro een prachti g getuigenis 
over zijn leven; met Pinksteren in het achterhoofd vertelde hij 

hoe hij in zijn leven zowel de aanklager (de Satan) alsook de 
verdediger (de Parakleet) heeft  ervaren. Ik was persoonlijk erg 
geraakt wat bij mij en ook bij anderen de aanbidding daarna 
ten goede kwam. Priesters waren beschikbaar voor biechtho-
ren en het was mooi om te zien dat zij het gehele uur door de 
barmharti gheid van God hebben mogen uitdelen. Na een aan-
sluitend gezellig samenzijn was de ti jd dan toch gekomen om 
weer huiswaarts te gaan, maar ik ben God dankbaar voor deze 
prachti ge avond met al deze dankbare gelovigen!  ■

DOOR JOSÉ RAMÓN NÚÑEZ CASANOVA

Aan de voeten van de Heer
Meet and Greet the Lord

Aanbidding met jongeren
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Op 7 mei hebben wij de laatste 
Willibrordavond van het jaar mo-
gen houden. De Willibrordavon-
den zijn alti jd een moment van 

ontmoeti ng en verdieping in thema’s naast de ge-
wone onderwerpen van de opleiding. Zo hebben de 
jonge priesters van de voortgezett e vorming bijvoor-
beeld de Amerikaanse theoloog Dr. E. Echeverria 
mogen ontvangen. 

A
ls seminarie proberen wij met een zekere re-
gelmaat contact te leggen met de bisschoppen 
van andere Nederlandse bisdommen. 's Mid-
dags was in dit kader mgr. dr. C.F.M. van den 
Hout op bezoek die vorig jaar tot bisschop van 

Groningen-Leeuwarden is gewijd. Vanuit een Bijbels perspec-
ti ef kwam hij spreken over de betekenis van de Israëliti sche bal-
lingschap voor de Kerk in onze ti jd. Het was een buitengewoon 
boeiend thema waar ik graag wat meer over vertel.
De ballingschap is in de geschiedenis van Israël een periode 
van enorm belang geweest. Historisch gezien heeft  Israël twee 
keer de ballingschap onder de toenmalige machthebbers moe-
ten ondergaan. Het volk was toen overigens in twee rijken ge-
splitst: een eerste ballingschap vond plaats in 722 v.Chr. (rijk 
van het Noorden) en een tweede ballingschap van 586 tot 537 
v.Chr. (rijk van het Zuiden, Juda dus).
De ballingschap was duidelijk een heel dramati sche ervaring 
voor Israël, een ti jd van pijn en tranen. “Aan de stromen van Ba-
bylon, daar zaten wij neer, en wij schreiden wanneer wij dach-
ten aan Sion”, zingt de psalmist (Ps 136, 1). De Hebreeën zagen 
toen met eigen ogen de afb raak van de Tempel; de ontheiliging 
van wat voor hen het meest sacraal en geliefd was. 
Het lijden bracht het volk er echter toe om zich voor God neer te 
buigen. “Wat hebben wij verkeerd gedaan om dit te verdienen?,” 
vroegen ze zich af. De situati e werd geïnterpreteerd als zijnde 
het gevolg van de zonden van het volk. Men had God verlaten 
en was andere goden gaan aanbidden. Toch bleven de profeten 
steeds de barmharti gheid van God verkondigen: “Heer, wij wa-
ren afvallig, de schuld onzer vaderen is ons bekend (…) Wees ons 
indachti g, Heer, breek uw verbond met ons niet.” (Jer 17, 20-21)
De ballingschap werd op deze manier toch een heel vruchtbare 
periode. Men vermoedt dat in deze ti jd de synagoge ontstaan 
is om de liturgie van de Tempel te vervangen door een dienst 
waarin het Woord centraal stond. Het geloof in God ontwikkelde 

zich: thans was God niet meer aan de grond van Israël gebonden. 
Hij was eigenlijk de Heer van de hele wereld en de hele geschie-
denis. De ballingschap werd een soort zuiveringsperiode voor 
Israël, diep vernederend en verdrieti g, maar toch met hoop.
Welnu, wat heeft  dit te maken met de katholieke Kerk en 
met de Kerk in onze ti jd? Mgr. C. van den Hout stelde in zijn 
voordracht dat wij tegenwoordig een ti jd van geestelijke bal-
lingschap binnengaan. Dat betekent niet ‘pessimisti sch’ zijn, 
maar wel realisti sch. De katholieke Kerk geniet vooral in West-
Europese landen een steeds geringere maatschappelijke posi-
ti e: kerkgebouwen kunnen niet onderhouden worden en raken 
in onbruik of worden verkocht. Dit proces brengt zeker lijden 
mee. Wij zouden ons in de woorden van de psalmist kunnen 
herkennen: “Hoe lang nog, Heer? Vergeet Gij ons geheel? Hoe 
lang nog blijft  Gij uw gelaat voor ons verbergen?” (Ps 13, 2)

Maar de ervaring van Israël in de ballingschap komt ons in deze 
zin te hulp. Wij kunnen de hoop niet opgeven. De situati e te 
aanvaarden kan ons overigens helpen om als Kerk goede be-
slissingen te nemen, bijv. op het pastorale vlak. De Heer laat 
blijkbaar een zuivering in de Kerk toe, zodat wij ons meer op 
Hem kunnen richten. Zijn wij misschien afgedwaald? Hebben 
wij ons teveel op aanzienlijke positi es en macht gericht? Nu 
krijgen wij weer een kans. De Kerk moet kennelijk door deze 
ballingschap heen om meer ‘evangelisch’ te worden, wellicht 
kleiner, maar op Christus gericht. Israël kwam ook gezuiverd uit 
de ballingschap. Wij moeten dit nooit vergeten: na de veerti g-
dagenti jd komt alti jd Pasen; na de dood, de verrijzenis! Uitein-
delijk is het Christus die zegeviert. “Dit heb Ik u gezegd, opdat 
gij vrede zoudt bezitt en in Mij. Weliswaar leeft  gij in de wereld 
in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld over-
wonnen.” (Joh 16,33)  ■

DOOR JUAN IGNACIO JIMENEZ WALKER

 De Kerk in tijd van 
ballingschap

Klaagmuur in Jeruzalem
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Zomer en zon horen bij elkaar. 
Ook als het een ‘Nederlandse 
zomer’ wordt, toch blijven we 
de zon opzoeken. Maar er is 

nog een andere Zon die we kunnen opzoeken, 
weer of geen weer.

DE ZONNEKONING

Z
omer betekent vakanti e. En het is pas echt vakan-
ti e, denken we, als er zon is. Daarom zoeken we 
als het enigszins kan landen op die ‘zonzekerheid’ 
garanderen. Natuurlijk, het is weldadig in een aan-
gename temperatuur ‘s ochtends zomaar zonder 

jas naar buiten te kunnen lopen. Zitt en in de zon doet ons goed 
en de avondkoelte is dan weldadig. Aan de andere kant moet 
het ook weer niet té warm worden. Maar als Hollanders willen 
we wel wat te mopperen hebben en stel je eens voor dat je niet 
over het weer zou kunnen praten!
Maar verplaatsen we even de aandacht van zon naar Zon. Toen 
Jezus boven op de berg van gedaante veranderde begon Zijn 
Gelaat “te stralen als de zon” (Matt eüs 17,2). Jezus is onze ware 
Zon, omdat Hij waarlijk God en waarlijk mens is. Toen Lodewijk 
XIV (overl. 1715) zich de ‘zonnekoning’ ging noemen, reageer-
den de katholieken in Frankrijk daarop door de monstransen te 
verfraaien met stralen. De ware ‘Zonnekoning’ is de eucharis-
ti sche Jezus.

IN DE ZONNESTRALEN

Vakanti e betekent ook dat we de ti jd wat meer aan onszelf heb-
ben. Als katholieken kunnen we dan ook wat meer ti jd nemen 
voor gebed. Wellicht is er op de vakanti ebestemming een kerk in 
de buurt die open is, of zelfs een plek waar eucharisti sche aan-
bidding is. We kunnen ook van huis uit de aanbidding opzoeken. 
Eucharisti sche aanbidding is ons plaatsen in de zonnestralen 
van Jezus’ barmharti ge Liefde. En dat doet de ziel goed, dat is 
weldadig voor heel ons gestel. In Londen is een katholieke boek-
winkel mét een aanbiddingskapelletje! Stel je voor, zo’n kapel 
in de kantoren, in de scholen, gemeentehuizen, werkplaatsen, 
warenhuizen … Er zou heel wat minder stress en ergernis zijn!

NIET RECHT IN DE ZON KIJKEN EN FACTOR 10

Het doorbreken van de zon gaat gepaard met waarschuwingen: 
nooit recht in de zon kijken en ‘je goed insmeren’. Naar Jezus 
in de Eucharisti e mogen we wel direct kijken. Maar Hij is daar 
‘verscholen’. Hem direct zien van aangezicht tot Aangezicht, 
daar zijn onze ogen en ons hart niet alti jd klaar voor. Wat zou 

ons dan ‘beschermen’? Of beter, wie zou ons dan beschermen? 
Maria, natuurlijk, de stralende Morgenster. Rozenkransbidden 
en de geheimen overwegen maken het voor ons mogelijk om 
steeds wat directer in de Zon te kijken, die Jezus is. 
Hoe feller de zon, hoe hoger de crème-factor. Welke factor is 
nodig bij het Tabernakel of de Monstrans? Factor 10 van ti jd tot 
ti jd, oft ewel ons geweten plaatsen in het licht van de Tien Ge-
boden en het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen. 
Dan zijn we veilig en ‘verbranden’ we niet.

 
WAT ZIE JE ER GOED UIT!

Dit is wat we zeggen, als iemand na de vakanti e er uitgerust 
en wat ‘gebruind’ uitziet. Kunnen we het ook zien, wanneer 
iemand rusti g ti jd heeft  doorgebracht in het gebed, bij het Ta-
bernakel, voor de Monstrans, bij Jezus? In zekere zin wel. Mis-
schien niet aan iemands uiterlijk. Wellicht zelfs het tegendeel, 
want in een kerk bidden, betekent die ti jd niet in de zon brui-
nen … Is het dan hoe bleker, hoe heiliger? Nee, het is katho-
liek én … én, én in de zon én bij de echte Zon. Dat kunnen we 
wel merken aan iemands verworven rust, vertrouwen, geduld, 
aandacht, openheid, vreugde, liefde voor God en de naaste. 
Dat geeft  een nieuwe betekenis aan de woorden: Wat zie je er 
goed uit. En dit alles overziende, ook het wat merkwaardige 
woord ‘zonaanbidders’ kan een andere, diepere en meer ware 
betekenis krijgen. Want er is er maar Één die aanbeden mag 
worden, de ware Zon, Jezus Christus. Dus een Zonrijke zomer 
toegewenst.  ■

DOOR PASTOOR JEROEN SMITH

Zoek de Zon op...

Jezus als Apollo, de zonnegod. Mozaïek in Tunesië
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Mevrouw Nel Koopman(85) 
woont in Spierdijk, een klein 
plaatsje in West-Friesland. Nel 
werd als negende kind geboren in 

een gezin van elf kinderen, niet veel verderop in de 
Wogmeer. Haar ouders hadden een boerderij met 
koeien. Daarnaast verbouwde vader veel groente. 
Het geloof kreeg ze als vanzelfsprekend van haar ou-
ders mee en dat heeft  ze nooit losgelaten. De pries-
teropleiding steunt ze dan ook van harte. “Er moe-
ten vanzelf wel nieuwe priesters blijven komen.”

H
et leven op de boerderij kent mevrouw Koop-
man als geen ander. In tegenstelling tot veel 
van haar broers en zussen trouwde mevrouw 
Koopman niet en bleef zij op de boerderij wo-
nen om voor haar vader te zorgen. “Mijn moe-

der was al jong in de oorlog gestorven. Mijn broer Piet nam 
de boerderij van mijn vader over en trouwde eveneens niet. 
Zo bleven we met z’n tweeën in het ouderlijk huis wonen. Piet 
zorgde voornamelijk voor de boerderij en ik voor het huishou-
den. Piet is inmiddels overleden, net als mijn andere broers en 
zussen. Wel heb ik nog een zwager.” Nel woont tegenwoordig 
in een appartement van een woonzorgcentrum. “Ik ben zo blij 
dat ik hier een plek heb kunnen vinden. Toen mijn broer over-
leed, was het huis waar ik woonde veel te groot.” Eenzaam is 
mevrouw Koopman geenszins. Trots laat ze een zelfgemaakte 
fotolijst zien van de maar liefst drieënderti g kinderen van haar 
broers en zussen. Alle geboortedata van de kinderen staan er-
omheen geborduurd. “Met velen van hen heb ik fi jn contact. 
Laatst kwam een van hen nog langs. Hij zei: ‘Ja, we dachten, we 
moeten toch even bij tante Nel op bezoek.’”

NOOD LEERT BIDDEN

Van de oorlog heeft  Nel gezien dat nood daadwerkelijk leert bid-
den. “In de oorlog zaten de kerken vol. Bij ons op de boerde-
rij hadden we het goed, omdat we voldoende te eten hadden. 
Maar dat was voor veel mensen wel anders. Ik kan me herin-
neren dat men in een grote groep stond te wachten als er weer 
een schuit met aardappelen van het land terugkeerde. Als er dan 
een aardappel van de schuit in het water rolde, dan viste iemand 
deze er wel uit. Zoveel honger had men toen. Op een gegeven 

moment kwam men vragen of we een onderduiker wilden her-
bergen. Dat vond mijn vader goed. Die sliep dan met mijn broers 
in de hooischuur. Er lag constant het gevaar op de loer van ont-
dekking door de bezett er. Dat gebeurde op een zekere dag ook. 
Een van mijn broers, onze onderduiker en een onderduiker van 
de buren werden meegenomen. Gelukkig is mijn broer nog voor 
het einde van de oorlog weer teruggekomen en de onderduikers 
na de oorlog. Ik heb geen idee hoe die ti jd weg van huis voor 
mijn broer is geweest. Hij heeft  er nooit iets over losgelaten.”

 GELOOF EN GEDULD MET DE MENSEN

Een van de andere broers van Nel, Jan, werd priester bij de 
kruisheren. “Aanvankelijk was hij werkzaam in Nederland, maar 
later is hij de missie ingegaan naar Congo. Daar is hij jaren ac-
ti ef geweest. Heel af en toe kwam hij thuis. Dan logeerde hij bij 
ons. Voor de toekomst van de kerk is het belangrijk dat er weer 
nieuwe priesters komen.” In het zorgcentrum waar mevrouw 
Koopman woont, wordt in principe iedere week de H. Mis ge-
vierd. Nel is de koster en zorgt dat alles keurig netjes klaar staat 
en na de viering weer wordt opgeruimd. “Ik ben blij dat er in 
onze regio een nieuwe priester komt, Álvaro. Hij assisteert nu 
in de parochie als diaken en wordt straks in mei priester gewijd. 
Ik bid veel voor de priesters. Elke dag bid ik de rozenkrans. Dat 
deden we vroeger thuis al iedere avond. Het gebed om roe-
pingen bid ik eveneens dagelijks.” Mevrouw Koopman maakt 
zich wel zorgen. Zo weinig mensen gaan nog naar de kerk toe. 
Men denkt dat men het geloof niet meer nodig heeft . Priesters 
hebben echt geduld nodig met de mensen. Daarnaast komt het 
ook gewoon op geloof en vertrouwen aan. We kunnen ons wel 
zorgen maken, maar dan mogen we zeggen: ‘Onze Lieve Heer 
weet het wel.’”  ■

DOOR PIETER KLAVER

“Onze Lieve Heer 
weet het wel.”

Wilt u ook lid worden van de gebedskring? Het lidmaatschap is geheel grati s! 
Op pagina 8 vindt u meer informati e en een invulstrook om u op te geven.

Mevrouw Nel Koopman


