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Woord van de rector
DOOR RECTOR J. DE WIT

B

este mensen van onze gebedskring, donateurs en
andere lezers van het Willibrord-magazine. Afgelopen
zondag keek ik tijdens onze
maandelijkse Familiedag in Heiloo, samen met de gezinnen,
naar enkele beelden van de Wereldgezinsdagen afgelopen augustus in Dublin. Bij de afsluitende Eucharistieviering met de
Paus op zondagmorgen hingen er donkere wolken boven het
veld waar de H. Mis gehouden werd; een beeld van de Kerk in
deze tijd.
Door de recente rapporten over misbruikschandalen in Chili,
de VS en Duitsland, en het niet of niet adequaat handelen van
leiders binnen de Kerk, is de kwestie van misbruik de afgelopen
tijd weer veel in het nieuws geweest. Het is ook vreselijk natuurlijk dat het binnen de Kerk heeft plaatsgevonden, en misschien nog wel erger dat er soms ook niet daadkrachtig gehandeld is door betrokken verantwoordelijken. Maar het staat zo
in contrast met mijn, en ik hoop ook uw, eigen ervaringen van
de Kerk in deze tijd.
Ik zie zulke mooie dingen in de Kerk. In ons vorige nummer berichtten we al over de bedevaart naar Assisi met ons bisdom in
het voorjaar en de jongerenactiviteit Meet and Greet the Lord
op het Heiligdom in Heiloo waar zoveel jongeren op afkomen.
Of neem de Familiedagen op het heiligdom waar gemiddeld
zo’n 70 à 80 ouders en kinderen aan deelnemen; je ontmoet
dan zoveel mensen die het geloof echt bewust willen leven.

We kunnen er niet om heen; we zullen hier doorheen moeten,
en zeker moeten handelen waar dit noodzakelijk is. Maar laten
we niet het zicht kwijtraken op de waarheid van ons geloof en
de kracht van het Evangelie. Dat is waarom we Kerk zijn. “Heer,
naar wie zouden we gaan? Uw woorden zijn woorden van Eeuwig Leven,” antwoordt Petrus op een vraag van Jezus in het
zesde hoofdstuk van Johannes. En zo is het. Dat is het wat wij
vinden in de Kerk. Dat is gelukkig wat onze seminaristen ook
vinden in de Kerk en wat ze, als God het wil en met de hulp van
uw gebed en financiën, in de toekomst ook uit mogen dragen.
Veel dank voor uw steun! ■

Paus Franciscus tijdens zijn recente bezoek aan Ierland
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Tienerkamp Break-Out
DOOR JOSÉ RAMÓN NUÑEZ CASANOVA

Van 20 juli tot 25 juli was ik
aanwezig op het tienerkamp
Break-Out in Heiloo. Ook mijn
medestudent Thomas was er en
we waren begeleiders in verschillende groepjes;
hij bij het groepje van de heilige Theresia van
Lisieux, ik bij het groepje van de heilige Franciscus.
Na de 20e gebruikt te hebben als voorbereidingsdag, kwamen rond de zestig (!) tieners de dag erna.
Het kamp kon beginnen!

D

e week begon met de heilige Mis waarbij ook
veel ouders nog aanwezig waren. Het was mooi
om onze seminarie-/kloosterkapel helemaal gevuld te zien! Deze start zette mooi de toon van
het kamp: een katholieke bijeenkomst waarin
we de Heer beter leren kennen. Na de
heilige Mis was het tijd om kennis te
maken met de leden van de groepjes: ik
vond het leuk om een paar ‘Assisi-gangers’ van de recente bisdombedevaart
in mijn groepje te hebben, maar we werden mooi aangevuld met tieners die al
vaker naar Break-Out waren geweest en
met tieners die er voor het eerst waren.
De eerste middag werd van de groepjes
verwacht de heilige wat beter te leren
kennen en een vlag te maken met elementen uit het leven van de heilige. Aangezien ik geen creatieve talenten heb,
was ik erg blij te zien dat mijn tieners dat
wel hadden en ik moet toegeven dat ik
erg trots was op het eindresultaat! Met
de vlag in de hand presenteerden de tieners in de avond ‘hun’ patroon, waarna de strenge doch rechtvaardige jury punten toekende. De toon was meteen gezet,
want we wilden natuurlijk gedurende het kamp bij de onderdelen die punten opleverden als winnaar uit de bus komen. Ik
kan u alvast verklappen dat dat niet gelukt is en ik ook mijn
persoonlijke doel niet gehaald heb, namelijk het team van mijn
medeseminarist Thomas verslaan.
De dagen begonnen met samen te bidden, te eten, de rozenkrans te bidden en de Heilige Mis te vieren. Gedurende de dag
waren er soms spelactiviteiten en soms catecheses. Het kamp
draaide om de vraag: “Hoe kun je heilig worden?” De catecheses en activiteiten waren hierop gericht en het was mooi om
te zien dat de tieners na de catecheses zelf actief aan de slag
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gingen met hetgeen net verteld was.
De zondag werd gebruikt om een waterspelmiddag te houden
en ik kreeg de twijfelachtige eer om ‘reus’ te spelen bij een
worstelspel, waarbij de bedoeling was de reus neer te leggen.
Omdat de ondergrond waarop het spel gespeeld werd van zeep
en water doordrenkt was, werd er veel gevallen. Toen Thomas’
groepje tegen mij mocht worstelen, was ik er op gebrand Thomas te verslaan, maar ook hier dolf ik alweer het onderspit.
Mijn tactieken konden niet op tegen die van zijn team, dus
moest ik mijn meerdere erkennen in hem.
Op de maandag werd er gekanood op het Uitgeestermeer en in
de avond was er een Avond van Barmhartigheid. Bij de uitstelling van het Allerheiligste was er tijd voor gebed en biecht en het
was mooi om te zien hoe de tieners echt bij de Heer wilden zijn.
Dinsdag ging ik met de jongens op pad. Er was een grote puzzel voorbereid, waarbij veel kilometers afgelegd moesten worden. Het was warm die dag en het water was snel op, dus de
jongens hebben echt gestreden en zijn dapper voortgegaan.

De (bijna) volledige groep tieners en begeleiders
die op het kamp aanwezig waren
Hutten bouwen, opdrukken en een boom beklimmen waren
enkele opdrachten. Daarna was er wat tijd in het bos vrijgemaakt waarin vader Johannes iets over het priesterschap vertelde en de vader van een gezin hoe het leven van de familie
is. In de avond was er een ‘jongens-tegen-de meisjes’-spel dat
wij als jongens glansrijk wonnen. Daarna hielden we een mooie
Maria-processie op het heiligdom. De woensdagochtend werd
er alweer ingepakt en na de Heilige Mis met de ouders in de bedevaartkapel werd er samen gegeten. Het was een mooi kamp
waarin ik God echt aan het werk heb mogen zien! ■

Een gezegende
zomerstage in Liempde
DOOR THOMAS BÖTTICHER

Voor mijn zomerstage heb ik aan
twee activiteiten deelgenomen,
het tienerkamp BreakOut, waarover u op de vorige pagina het
verslag van José Ramon kunt lezen, en de Gemeenschap Paus Johannes XXIII in Liempde. Over dat laatste wil ik iets meer vertellen.

D

e Gemeenschap Paus Johannes XXIII is in Italië
opgericht door don Benzi († 2007) en het eerste familiehuis is in 1973 geopend. Het doel is
om de gemarginaliseerden van de samenleving, ongeacht hun religie, te helpen. In een familiehuis is het de bedoeling dat de inwonenden elkaar helpen
in moeilijke situaties en zo een soort familie voor elkaar te zijn.
In 2008 is de Gemeenschap op het verzoek van Mgr. Hurkmans
een familiehuis begonnen in Liempde. Dit huis wordt geleid
door Pierpaolo en Andrea Flesia.
Toen ik in Liempde verbleef, waren er behalve het gezin vijf anderen in de Gemeenschap. Ik had bij Pierpaolo aangegeven dat
ik graag mee wilde doen met het programma dat in de Gemeenschap gevolgd wordt. Zodoende ben ik met een Pakistaanse moslim opgetrokken die daar verbleef.
Met deze man heb ik aan verschillende activiteiten deelgenomen. We hebben in de tuin en het grote aangrenzende stuk
land gewerkt zodat het perceel er zo goed mogelijk bij blijft
staan. Tevens hebben we in de Voedseltuin van Boxtel geholpen. Zij voorzien de Voedselbank van verse groenten en fruit.
Een ander project waarbij geholpen wordt is het Pastoraal Uitzendbureau (PUB) in Den Bosch. Daar zijn veel mensen die als
dagbesteding meehelpen. Zelf ben ik met de Pakistaan meegegaan om bij de groenvoorziening in Den Bosch te werken. We
hebben bij weilanden knotwilgen bijgewerkt totdat door de
hitte de zaag oververhit raakte. Zelf raakten we trouwens ook
oververhit, want het was boven de 30 graden. De week daarop
hebben we wandelpaden vrijgemaakt van takken, braamstruiken en dergelijke. Bij de PUB zit ook een kringloopwinkel waar
we geholpen hebben. Het was erg interessant om eens achter
de schermen van een kringloopwinkel bezig te zijn. Behalve het
werk was ook het contact met de verschillende mensen heel
mooi. Ondanks de verschillende moeilijkheden waar ze mee
kampen, waren de mensen bij de verschillende projecten vrolijk en blij dat ze iets konden doen.

Don Benzi, de stichter van de Gemeenschap Paus Johannes XXIII
Op maandag krijgt de Gemeenschap vaak spullen van de Voedselbank. Hier mogen ze zelf wat van pakken voor de maaltijd
van die dag en de rest wordt verdeeld en rondgebracht. Met
Pierpaolo heb ik wat van de pakketten rondgebracht. Het was
mooi om te zien hoe blij mensen kunnen zijn met een doos met
eten als je bedenkt hoe mensen dat soms als vanzelfsprekend
beschouwen. Het met eten bezig zijn is ook iets dat aansluit bij
het initiatief van de Gemeenschap genaamd “Een maaltijd per
dag”. Eten is een elementaire behoefte van de mens. Daarom
proberen zij te zorgen dat mensen in arme landen tenminste
één maaltijd hebben. Ook in het gemeenschapsleven is de
maaltijd belangrijk. De maaltijd wordt gezamenlijk genuttigd en
er wordt pas begonnen als iedereen er is. De maaltijd is tevens
een moment van ontmoeting, omdat er ook gasten van de Gemeenschap aan kunnen schuiven. Op deze manier kun je mooie
gesprekken hebben en de anderen beter leren kennen.
Ik heb het als een heel leuke stage ervaren. De ontmoetingen
en gesprekken bij de verschillende projecten alsook in de Gemeenschap vond ik mooi en leerzaam. Het is indrukwekkend
om te zien dat mensen zich zo voor anderen inzetten en hoe blij
mensen zijn met het kleine beetje hulp dat er gegeven wordt.
Eén van de leden vertelde me dat hij geen contact meer heeft
met familie, maar dat Pierpaolo familie van hem is geworden.
Dat laat zien dat de Gemeenschap goed werkt en ik kan na mijn
verblijf begrijpen waarom hij dat vindt. Ik ben God dankbaar
voor deze mooie zomerstage, de ervaringen die ik er heb
mogen beleven en de nieuwe familie die ik heb leren kennen. ■
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Johannes de Doper
in Spanje
DOOR JOSÉ RAMÓN NUÑEZ CASANOVA

Afgelopen zomer ben ik op
bezoek gegaan bij mijn oma in
Spanje. Zij woont in Móra d’Ebre,
een klein dorpje niet ver van
Barcelona aan de Ebro, een grote rivier in Spanje.
De patroonheilige van dit dorp is Johannes de
Doper. In Spanje zijn de volksfeesten nog sterk
gekoppeld aan de dag van de patroonheilige.
Graag wil ik u in dit kader iets vertellen over
hoe Johannes de Doper in dit dorp beleefd
wordt op 24 augustus.

E

erst misschien wat over de
geschiedenis van het kerkgebouw, dat letterlijk tegenover het huis van mijn oma
staat. De parochie heet
“Parroquia Sant Joan Baptista”, letterlijk
dus Sint Johannes de Doper. Zo heet de
parochie echter pas vanaf 1585 (onder
paus Sixtus V). De eerste referentie naar
het gebouw is al van 714 als de moslims
van deze kerk een moskee maken. Vanaf
de zestiende eeuw tot aan vandaag is
deze kerk minimaal vijf keer verwoest
door de vele oorlogen die deze streek gekend heeft. Feit is dat de mensen uit dit
dorp, 1300 jaar nadat deze kerk voor het
eerst genoemd wordt, nog steeds naar
deze plaats gaan om dagelijks samen de
rozenkrans te bidden en aansluitend aan
de hen zo dierbare Eucharistie deel te nemen. Steeds is het de
moeite waard gebleven om dit gebouw opnieuw op te bouwen.
In die zin is het een gebouw dat de littekens van het dorp en de
mensen met zich meedraagt. Ikzelf ben erg onder de indruk van
deze geschiedenis.
Nu iets over de belevenis van de heilige. Op 29 augustus gedenkt de wereldkerk de onthoofding van Johannes de Doper.
Desondanks wordt het feest van Johannes hier al vijf dagen
eerder op 24 augustus gevierd. Hij wordt in het bijzonder herinnerd als martelaar, als degene die zijn leven liet om de waarheid. De volksfeesten gaan van start met een heilige Mis, die op
de 24e gevierd wordt. Nu wordt er zeker niet zoveel aandacht
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gegeven aan deze start, maar een mooie traditie is dat drie jongens en drie meisjes die dat jaar hun 18e verjaardag vieren daar
aanwezig zijn. De volksfeesten worden deels door de jeugd georganiseerd, die uit hun midden drie jongens en drie meisjes
kiezen om op bepaalde gelegenheden hen te ‘vertegenwoordigen’. Mooi is om te zien dat aan de ene kant de realiteit is dat
daar ook de kerk minder vol raakt, maar het toch aan de andere
kant de moeite waard gevonden wordt om de feesten te laten
starten met de Heilige Mis en dat dan ook leden van het gemeentehuis aanwezig zijn. En zo wordt ook in de omringende
dorpen de week van volksfeesten gestart met een heilige Mis
op de dag van de patroon. Dat vind ik een mooie traditie!
Als laatste kunnen we kijken naar de plaats van dit dorpje in de
Kerk van Spanje. Zoals u misschien weet is er al sprake van een

Binnenkant van de Johannes-de-Doperkerk in Móra d’Ebre
eerste Mariaverschijning in het jaar 40. Maria verscheen daar
aan de apostel Jakobus die erop uit was getrokken om de Kelten en Feniciërs, die op het Iberisch schiereiland leefden, te bekeren. Ze verscheen daar vóór haar tenhemelopneming op een
pilaar om de gedemoraliseerde apostel moed in te spreken.
Naar deze pilaar, die in Zaragoza staat, trekken nog altijd vele
pelgrims. Vanaf Mora d’Ebre is dat zo’n drie uur rijden met de
auto. Naar Spaanse begrippen is dat niet zo ver. Deze invloed
is merkbaar in de parochiekerk in de devotie tot deze Maria,
maar eveneens aan het feit dat vele vrouwen zoals ook mijn
moeder María del Pilar heten, oftewel Maria van de Pilaar. ■

Om de relatie
met God te
vernieuwen:
retraite en
bedevaart
DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

Het jaar begint met frisse lucht
voor de seminaristen van het
Willibrordseminarie. Met een
vijfdaagse stille retraite en
een bedevaart naar Duitsland hebben wij de noodzakelijke rust en geestelijke vernieuwing gevonden
om het nieuwe academisch jaar in te gaan.

I

30 jaar lang spirituaal in het seminarie van Rolduc is geweest.
Zijn overwegingen gingen over diverse genezing-scènes in het
evangelie. Daarna hadden wij tijd om hier verder persoonlijk
over te mediteren.
Welnu, wat me persoonlijk raakte van deze dagen was de nood
die ik zelf had aan intimiteit met God. De zorgen van het dagelijks leven maken het soms moeilijk de persoonlijke relatie
met God te koesteren en te voeden. Ondanks dat wij dit elke
dag door middel van de gebedstijden proberen te doen, verlies ik toch vaak de innerlijke houding om in relatie met God te
treden. Het is inderdaad moeilijk, midden in een omgeving die
ons continu informatie aanreikt en zo onze aandacht opeist, de
vrede te bewaren. Toch kan er geen geloof bestaan zonder een
relatie met de persoon van Jezus Christus die leeft, die spreekt,
die ons bemint. De evangelisatie ontstaat immers alleen hieruit, namelijk uit de ervaring van een God die in ons leven werkelijk aanwezig is en die zich wil meedelen aan anderen. Ons
pastorale werk steunt niet op onze eigen krachten, onze eigen
bekwaamheid of energie. Het kan zelfs niet. Nee, de opdracht
die Christus ons heeft gegeven van “Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen” gaat gelukkig vergezeld met de belofte
dat Hij met ons meegaat: “Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan
de voleinding der wereld” (Mt 28, 19-20). Om al deze redenen
is het van levensbelang voor ons om die intimiteit met Hem te
koesteren en verder te ontwikkelen.

n de laatste jaren hebben wij de gelegenheid gehad om diverse retraiteplekjes als het ware te proeven.
Dit jaar kregen wij de mogelijkheid
om van vijf tot elf september de
stille retraite bij de Nazareth-priorij in Tegelen door te brengen, bij de Zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.
Een lange naam, maar deze verdienen ze
ook! Zoals u wellicht bekend is, wijden
deze zusters geheel hun leven aan de Eucharistische aanbidding.

De kers op de taart was de bedevaart
die wij van 11 tot 13 september naar
Duitsland hebben gemaakt. Eerst zijn wij
naar Münster geweest, die zonnige stad
in Noordrijn-Westfalen. Naast de mooie
wandelingen hebben wij het graf van Kardinaal C. A. von Galen in de kathedraal
van Sint Paulus bezocht. Deze bisschop
bestreed met moed de schendingen van
de waardigheid van het menselijk leven
in de jaren van het Naziregime. Op zijn
voorspraak vroegen wij om kracht om
de blijde boodschap zonder vrees in
deze tijd te kunnen verkondigen. VervolHet was al een heel mooie ervaring op
gens hebben wij de Benedictijnenabdij
deze plaats te mogen verblijven. Samen
te Gerleve bezichtigd. Tenslotte stapten
met andere retraitanten en gasten naSeminariegemeenschap voor
wij in Dülmen uit, het dorp waar zoals
de abdijkerk van Gerleve
men wij deel aan de gebedstijden van de
u misschien al weet de zalige Anna Cazusters. Daarnaast was er gelegenheid
tharina Emmerich begraven ligt. Het was
om de kapel te bezoeken om bij de Heer te gaan bidden. Zo'n bijzonder indrukwekkend de sporen van zulk een grote mystica
gezegende plaats kan werkelijk de noodzakelijke rust en om- terug te zien: haar spullen, haar brieven, haar kleren met een
standigheden creëren om de diepten van de geest te bewande- getuigenis van de stigmata. Wij bidden op haar voorspraak om
len. Daarom is dit klooster meerdere malen in het verleden de een dieper besef en verbondenheid met het Lijden en de Verplaats geweest voor de seminaristen die zich voorbereiden op rijzenis van Jezus Christus, waaruit de Kerk zelf ontspringt als
hun diaken- of priesterwijding.
uit een bron. Heel tevreden en vol nieuwe moed beginnen wij
Naast de vaste gebedstijden van de gemeenschap kregen wij dit nieuwe academisch jaar. ■
elke dag twee tot drie inleidingen van Pater G. Wilkens sj die
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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. ■

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 onderstaande antwoordstrook. Bij voorbaat dank voor uw gebed. ■

Zomerretraite voor priesters, diakens
en pastoraal werkers te Thorn, Limburg
In de zomer van 2019 zal weer een mooie retraite worden gehouden voor priesters, diakens en pastoraal werkers in Thorn
van zondag 14 juli t/m zaterdag 20 juli 2019. Zodoende hoeft u
geen vervanging te regelen voor de weekendvieringen. Pater G.
Wilkens sj zal de retraite leiden. Richtprijs is € 275. U bent van
harte uitgenodigd! Meer info en opgave vanaf december via de
website van de foyer: www.foyer-thorn.nl ■

Adverteren in Willibrord-magazine

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 gebeds-

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. ■

Geloofsgemeenschap
Heilige Johannes de Doper Mijdrecht - Wilnis

Buro Marcel van der Lubbe

zoekt voor de

Wij verzorgen alle soorten financiële
administraties, zowel privé als zakelijk.
Belastingaangifte vanaf 95 euro incl. BTW

Bidt u mee om roepingen?

SNUFFELMARKT
gebruikte boeken ten bate van het
ORGELFONDS
Graag een mailtje of een belletje naar
Dick Voorbij dickvoorbij@hotmail.com 0297-283782
De snuffelmarkt is in April 2019.

Ja,

Dhr/Mevr.:

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

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

Straat & huisnummer:
Postcode:

Voor een vrijblijvende offerte voor
uw belastingaangifte of boekhouding
kunt u mailen naar mvdlubbe@planet.nl
of bellen naar 06 54732032.

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

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

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 seminarist
uit India stelt zich voor
DOOR STEFAN DOSS

Mijn naam is Stefan Doss, ik kom uit India en ik ben
zo’n anderhalf jaar in Nederland. Ik ben vierentwinitig jaar en zit in het tweede jaar van de opleiding. Ik
kom uit een gewone katholieke familie, mijn ouders
zijn altijd katholiek geweest. Ik heb twee broers, een
oudere en jongere.

M

ijn geboorteplaats is Mumbai. Ik ging naar
een katholieke school en wij gingen ook
regelmatig naar de kerk waarbij ik in de H.
mis diende. Van buitenaf leek mijn familie
een mooi christelijk gezin te zijn, maar van
binnen was er een groot lijden. Ik kon niet begrijpen waarom
er nooit genoeg geld thuis was, waarom mijn vader geen baan
had, waarom mijn moeder moest werken en waarom mijn ouders zoveel ruzie moesten maken.
Toen ik dertien jaar oud was, is mijn familie naar Bangalore verhuisd. Daar kwam ik meer moeilijkheden tegen: ik moest naar
een nieuwe school, nieuwe vrienden maken, een nieuwe taal
leren enz. Het is niet makkelijk geweest. In die tijd zijn mijn
ouders naar een catechese gegaan van de Neokatechumenale
weg. Zo gingen zij deel uitmaken van een nieuwe gemeenschap. Ze namen ons ook mee.
Deze weg heeft het leven van mijn familie en dat van mij gered. Het heeft het huwelijk van mijn ouders hersteld. Het heeft
mij een relatie met God laten opbouwen, geen oppervlakkige,
maar een persoonlijke relatie.
Drie jaar later hebben mijn ouders zich beschikbaar gesteld om
naar een andere stad in India te gaan om daar een missie te beginnen. Vervolgens zijn wij naar Pune verhuisd om een priester
te helpen in een nieuwe parochie. Er was nog geen kerkgebouw
in dit gebied. Mijn ouders hielpen de pastoor daar om de kerk
te bouwen en ook om christelijke gemeenschappen te stichten.
Het was een tijd van veel vreugde maar ook veel lijden, want
ik moest ook weer naar een andere school, nieuwe vrienden
maken, een nieuwe taal leren, enz. Maar God is altijd trouw
geweest. In die tijd studeerde ik psychologie op de universiteit.
Drie jaar later zijn mijn ouders naar Rome gegaan voor een ontmoeting met Paus Franciscus en daar werden zij uitgezonden
naar een ander gebied in India met drie andere families als missio ad gentes (missie voor de volken). Vervolgens zijn wij naar
Rajkot gegaan. Het is een bisdom ter grootte van Nederland,
maar de katholieke aanwezigheid is zeer klein met slechts één

Stefan Doss in de kapel van het seminarie
kerk en misschien tweehonderd katholieke gezinnen. De rest
van de bevolking is hindoe. Het is een heel radicale hindoestreek waar een felle anti-bekeringswet geldt. Men mag ook
geen vlees of wijn consumeren. Het is er heel moeilijk en ook
gevaarlijk om je geloof in het openbaar te beleven. En natuurlijk moest ik weer nieuwe vrienden maken, een nieuwe taal leren, enz. In die tijd werkte ik als docent op een school, want er
was geen mogelijkheid om verder te studeren in die stad.
In al deze jaren heb ik veel moeten lijden, maar ik heb ook de
liefde van God en Zijn voorzienigheid gezien en ervaren. En precies door de ervaringen die ik heb meegemaakt, vond ik in mezelf een liefde voor de missie. Tijdens de WJD in Krakau heb ik
mijzelf, in een ontmoeting met de stichter van de Neokatechumenale Weg, beschikbaar gesteld om overal heen te gaan om
priester te worden. Een paar maanden later werd ik uitgezonden en in februari 2017 ben ik in Nederland terechtgekomen.
Een maand later keerde ik naar huis terug, omdat mijn broertje plotseling overleed door een tragisch ongeluk. Het was een
grote schok voor mij, want hij was slechts eenentwintig jaar
oud. Ik was teleurgesteld en verdrietig; ik kon het niet begrijpen. De uitvaart was voor mij echter een grote troost. In India
wordt de dood gezien als iets onreins. Toen de hindoes het lichaam van mijn broertje in ons huis zagen liggen en naast onze
droefheid toch ook een zekere vreugde bespeurden, was dat
voor hen vreemd om te zien. Zij vroegen hoe dat mogelijk was
en dat betekende voor ons een goede gelegenheid om met
hen te spreken over de dood en verrijzenis van onze Heer Jezus
Christus! Later ben ik terug naar Nederland gegaan, met weer
een nieuwe taal, nieuwe cultuur, enz. Maar ik weet zeker dat
God, die mij altijd trouw is geweest, ook nu trouw zal blijven. ■
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De Kerk staat de jongeren
bij, ook in deze tijd!
DOOR JUAN IGNACIO JIMÉNEZ WALKER

Dit jaar heeft de Kerk bijzondere
aandacht aan de jongeren willen
schenken. De aankomende
bisschoppensynode die van
3 tot 28 oktober in het Vaticaan zal plaatsvinden,
draagt precies als thema: “Jongeren, geloof
en de onderscheiding van de roeping.”

I

n de laatste decennia heeft de Kerk veel ruimte aan de
jongeren gegeven. In deze zin zijn b.v. de Wereldjongerendagen een heel mooi en groot initiatief van de heilige
Paus Johannes Paulus II. De eerste bijeenkomst in 1984 in
Rome telde driehonderdduizend deelnemers. Na dertig
jaar was dat aantal tot drieëneenhalf miljoen in 2016 in Krakau
toegenomen. De volgende editie wordt straks in januari 2019
in Panama gehouden.
De Kerk kan zich echter in haar opdracht om de jongeren Christus te laten leren kennen, hier niet toe beperken. De tijden
veranderen snel en de nieuwe omstandigheden brengen ook
allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. De nieuwe generaties lijken aan de ene kant veel te verschillen van de oudere.
Aan de andere kant, in de diepte, hebben wij allemaal dezelfde
noden: allen mensen, allen dorstend naar transcendentie, allen
zoekend naar God.
Om deze redenen heeft Paus Franciscus de kwestie over de jongeren breed willen aansnijden. Daarvoor heeft hij een bisschoppensynode bijeengeroepen. Dat betekent een samenkomst van
bisschoppen van overal ter wereld die elkaar ontmoeten om de
Heilige Geest af te smeken en in Zijn kracht om verlichting te
bidden. Zulk een synode wordt regelmatig gehouden, meestal
om de twee jaar. U kunt zich waarschijnlijk de laatste synode
herinneren over de roeping van het gezin in de moderne wereld, in 2015.
Nu komen derhalve de jongeren aan de beurt. Opmerkelijk is
het dat paus Franciscus niet alleen de bisschoppensynode bijeen heeft geroepen: om hun eigen stem te laten horen heeft de
paus in afgelopen maart een presynode georganiseerd. Daartoe heeft de heilige Vader meer dan driehonderd jonge vertegenwoordigers uit de hele wereld uitgenodigd om hun meningen te verzamelen voor de komende synode. Met hen is de
Kerk serieus de dialoog aangegaan. Ze stond open voor wat de
jongeren allemaal te zeggen hadden. In de presynode werden
allerlei thema’s naar voren gehaald: o.a. sociale media, gender,
homoseksualiteit, enz.
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Wereldjongerendagen in Krakau, Polen 2016
Het is niet zo moeilijk het belang van het jongerenpastoraat in
te schatten. De jeugdjaren zijn een levensperiode waarin de
mens openstaat voor zijn toekomst en ontvankelijk is. Het is
een tijd van beslissingen, van groei en ontwikkeling, van verkennen en een vorm aan het eigen leven geven. De Kerk wil
zich bezighouden met de jongeren. Wij geloven dat de Kerk,
op haar beurt verlicht door haar ervaring van Jezus Christus
en door de heilige Schrift, een licht kan zijn voor de jongeren
van onze tijd, die bijzonder moeilijk is. Tegenwoordig worden
veel mogelijkheden aangeboden die vroeger allemaal niet konden: de wegen van communicatie zijn elke dag sneller en bijna
onmiddellijk. De keuzes en waarden worden steeds vluchtiger,
minder duurzaam, enz.. Al deze elementen brengen belangrijke
gevolgen met zich mee, op het vlak b.v. van de moraal, waar
men over moet spreken.
Het vormt zeker een uitdaging voor de Kerk tegenwoordig de
jongeren met het evangelie bekend te maken. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het leven zonder Christus niet al zijn
diepte en dimensies kan verwerkelijken. In de jaren voordat ik
naar het seminarie kwam heb ik ervaren hoe de Kerk mij allerlei hulpmiddelen aanbood in mijn zoektocht naar mijn roeping.
En daar ben ik erg dankbaar voor!
Als seminaristen proberen wij aan sommige activiteiten op
het vlak van jongerenpastoraat deel te nemen. B.v. doen wij
soms mee aan de aanbiddingsbijeenkomsten Meet and greet
the Lord, evenals aan andere activiteiten van het jongerenplatform van het bisdom, wereldjongerendagen, jongerengroepen
op parochieel niveau. Het zomerkamp, dat ook in dit nummer
voorkomt, is er ook een mooi voorbeeld van. Laten wij tot de
heilige Geest bidden dat de jongeren van onze tijd ook open
zullen staan voor Christus! ■

Boete doen
DOOR PASTOOR JEROEN SMITH

De klank van deze woorden
is zwaar, somber en sober.
En daar gaat het ook om.
De brief van de paus van
20 augustus stelt ons voor de vraag of wij
nog wel weten wat boete doen is.

I

Bekering door boete

n zijn brief aan alle katholieken* roept de paus op tot boetvaardigheid. De schokkende wandaden, de geslagen wonden en de begane zonden, vragen dit. Boete voegt zich bij
de vele pogingen om slachtoffers bij te staan, daders te
straffen en herhalingen uit dit verleden te voorkomen.
De eeuwen door was deze boete-oproep in de Kerk vanzelfsprekend en wisten de gelovigen wat en hoe. Zij hoorden:
‘Doet boete’, waar wij nu: ‘Bekeert u’, horen, maar het gaat
om hetzelfde. Hieronymus vertaalde deze oproep van Jezus immers met ‘Paenitentiam agite’, Doet boete … (Matteüs 4,17).
En men deed boete. Soms moest het zelfs ingeperkt worden.
Grote boetelingen als Margareta van Cortona (†1297) en Adrienne von Speyr (†1967) werden door hun biechtvaders telkens
weer tot matigheid aangespoord.

Is niet alles al uitgeboet?
Heeft Jezus, onze Heer en onze God, niet alles al gedragen aan
het kruis? Is de gang naar de biechtstoel voor het sacrament van
boete en verzoening met erna een penitentie niet genoeg? De
Heer heeft inderdaad de zonden gedragen en schenkt vergiffenis aan wie er om smeken. We mogen leven vanuit deze genade.
Maar het is geen ‘juridische’ genade, nog minder een ‘automatische’ genade. Alles vindt plaats binnen de relatie met Hem
en Hij schenkt vergiffenis mede als verdere stap op de weg van
onze heiliging. Ons hart zou weer wat gevoeliger moeten zijn
na elke ontvangen vergeving. Daar begint de weg van de boete.

De lange weg naar een vermorzeld hart
Jezus spreekt over de ‘hardheid van hart’ (Zie Matteüs 19,8
en Marcus 10,5, met dat unieke Griekse woord ‘sklèrokardía’).
Psalm 51,19 (een boete psalm!) spreekt van ‘een vermorzeld
hart’. De weg van de een naar de ander gaat via boetvaardigheid. Zoals de paus zegt in zijn brief maakt boete ons hart gevoeliger voor het leed van de slachtoffers, en meer bewust van
de ernst van de zonde, ook van onze eigen zonden. Boete laat
uiteindelijk het verschil tussen ‘dijn en mijn’ verdwijnen. Zonden van anderen zijn als een spiegel voor mijn eigen zonden.
De Kerk laat ons bidden: ‘Ontferm U over óns’ en ‘Bidt voor
óns, zondaars’ …

Mystica Adrienne von Speyr

Offertjes, gebed en vasten
Boetvaardigheid vraagt uit zichzelf om daden. Men kan niet
alleen met de mond zeggen ‘mea culpa’, men slaat zich ook op
de borst. Dagelijks zijn er gelegenheden tot boete in de kleine
offertjes. Niet als een stap tot zelfdiscipline, maar door deze
lasten te dragen voor de Heer als boete: geduld bewaren, even
een helpende hand, een taak die maar vooruit wordt geschoven doen, ongemakken verdragen… En daarbij kunnen we bewust werken van boete op ons nemen. De paus noemt er twee:
vasten en bidden. In zekere zin zit er nog een derde in verscholen: geven van tijd. Want bidden, bijvoorbeeld een keer extra
naar de Mis gaan, vraagt tijd. En die vinden we zo kostbaar! Laten we persoonlijk en indien mogelijk als geloofsgemeenschap
een antwoord geven op deze oproep.
Is dat voor de wonden en de zonden genoeg? Nee, maar we
geven onze arme boetewerken aan de Heer, die alles overziet.
Jezus is uiteindelijk de Enige die wonden kan genezen en zonden kan vergeven. ■
* Deze brief is te vinden op www.rkdocumenten.nl:
Aan het volk Gods, 20-8-2018
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“Priesters horen ware
Christoffels te zijn”
DOOR PIETER KLAVER

De heer Henk Masteling (74)
woont met zijn vrouw Trudie in
Tuitjenhorn, een klein plaatsje in
het noorden van Noord-Holland.
Ze wonen nog altijd in het huis waar ze tweeënvijftig
jaar geleden na hun trouwen gingen wonen. Samen
hebben ze drie kinderen en zes kleinkinderen gekregen. Henk is katholiek in hart en nieren en dat betekent wat hem betreft; geen woorden, maar daden.

I

n Waarland, het dorp waar Henk opgroeide, was iedereen
katholiek. “In mijn dorp, een agrarische gemeenschap,
keek iedereen naar elkaar om. Bij mij thuis werd nooit
over het geloof gesproken, maar mijn ouders leefden het
geloof wel aan ons voor. Vooral het feit dat mijn vader altijd naar de kerk ging, met name naar het lof, heeft veel indruk
op mij gemaakt. Er werd bij ons thuis in principe nooit geroddeld over andere mensen. Dat heb ik zelf ook meegenomen in
mijn leven als katholiek. Het gaat er niet zozeer om wat je allemaal te vertellen hebt, maar hoe je leeft. Op mijn werk sprak
ik nauwelijks over mijn geloof, maar toch wist iedereen dat ik
katholiek was, gewoon door wie ik was, hoe ik me gedroeg.”

Bij de Hoogovens
“Mijn hele leven heb ik bij de Hoogovens gewerkt. Mijn vader
was hoefsmid en later ook loodgieter en zo trad ik in zekere
zin in zijn voetsporen. Ik heb daar verschillende functies gehad.
Aanvankelijk was ik er erg op gebrand om carrière te maken.
Dat lukte me aardig. Rond mijn veertigste verlegde ik echter
mijn aandacht. Ik bleef wel bij Hoogovens werken, maar ik ging
steeds meer kerkwerk doen en daarvoor een toerustingscursus
volgen. Dat gaf me veel voldoening. Ik werd lid van de zogenaamde pastoraatsgroep om de pastoor in onze parochie te
ondersteunen in zijn werkzaamheden. Zo deed ik aan catechese in voorbereiding op de 1e Communie en het Vormsel. Tevens
ben ik net als mijn vrouw bestuurslid geweest van het parochiebestuur. Tegenwoordig bezoek ik met regelmaat mensen
die ziek of eenzaam zijn. ”

Studie op De Tiltenberg
“Door omstandigheden kon ik relatief vroeg met pensioen gaan.
Hier was ik heel blij mee. Daardoor had ik nog meer tijd voor

De heer Henk Masteling
de kleinkinderen en kerkelijk vrijwilligerswerk. Op een gegeven
moment kwam ik erachter dat ik op De Tiltenberg als leek in
deeltijd theologie kon gaan studeren. Dat sprak me enorm
aan. Uiteindelijk heb ik deze studie met succes afgerond. Ik
kan nu gemakkelijker met mensen in gesprek gaan over het geloof. Nogal eens worden er onjuiste beweringen over de Kerk
gedaan. Dan vind ik het belangrijk om hierop in te haken.”

Priesters in deze tijd
“Door mijn studie kwam ik ook in contact met de priesteropleiding en ben ik lid geworden van de gebedskring. Priesters
hebben we gewoon nodig in onze Kerk. In mijn parochie heb ik
veel fijne priesters meegemaakt, mensen die echt begaan waren met ons parochianen. Het gaat er vooral om wie je bent als
priester. Een mooie preek kunnen houden is goed, maar niet het
belangrijkste. Waar het om draait is dat een priester een ware
Christoffel is. Christoffel betekent Christus-drager. Ik bedoel
daarmee dus dat de priester in alles de persoon van Jezus Christus uitdraagt en zo daarin anderen meeneemt. Dit is overigens
een taak voor iedere gelovige. Verder vind ik wel van belang dat
een priester in gesprek kan gaan over actuele maatschappelijke
kwesties. We horen als Kerk midden in de wereld te staan.” ■
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