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Beste leden van onze gebedskring, 
donateurs en andere lezers van het 
Willibrordmagazine,

I k zeg u niets nieuws wanneer ik schrijf dat we als 
seminarie een bijzonder jaar achter de rug heb-
ben. Dit voorjaar waren de lessen voor de semi-
naristen voornamelijk online. Gelukkig hebben 

de studenten de laatste weken van het studiejaar toch 
twee dagen in de week fysiek lessen kunnen volgen. La-
ten we hopen dat we nu toch het grootste deel van deze 
pandemie achter de rug hebben.
Daarnaast hebben we vanaf februari de Willibrord-
dagen kunnen houden, al was het dan in afgeslankte  
vorm. Een “Willibrorddag” is doorgaans de eerste maan-
dag van de maand waarbij de jonge priesters, diakens  
en enkele pastoraal werkers en catechisten naar Heiloo 
komen voor voortgezette vorming. De jonge priesters 

hebben een ontmoeting met de bisschop, er is een le-
zing voor allen en dan volgen de H. Mis en buffet. In 
deze maanden is alleen de ontmoeting met de bisschop 
doorgegaan voor de jonge priesters en diakens en de 
H. Mis voor allen. Hierdoor hebben de seminaristen 
Thomas Bötticher en Josué Enmanuel Mejía Sanchez 
de aanstellingen kunnen ontvangen waar zij aan toe 
waren: Thomas de aanstelling tot Lector en Josue tot 
Acoliet. Thomas gaat na de zomer naar het zesde stu-
diejaar. Josué rondt de studie nu af en zal dan op itine-
rantie gaan, een lange stage, doorgaans in het buiten-
land, zoals seminaristen van het Neocatechumenaat 
gewoon zijn te doen.
Deze maand blokken de seminaristen nog voor de exa-
mens (bid graag voor ze!) en dan begint de zomerperi-
ode met de zomerstage en wat welverdiende rust na dit 
intensieve jaar. En, zoals het er nu naar uitziet, hopen 
we één of meerdere nieuwe semina risten te verwelko-
men na de zomer, dank u Heer! 
Veel dank voor al uw steun, qua gebed en financieel, en 
u ook een hele goede, coronavrije zomer!   

Rector Jeroen
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Een bewogen maar genadevol jaar 

Nu wij ons binnenkort gaan voorbereiden op de komende tentamenperiode is het 
misschien een mooi moment om even stil te staan bij het afgelopen jaar, een jaar dat 

anders was dan andere jaren.  Het afgelopen jaar was zonder twijfel een jaar waarin er 
uitzonderlijk veel gebeurtenissen plaats vonden. Niemand had kunnen voorspellen 

dat de coronapandemie ons nog steeds in de greep zou houden. Desondanks zijn  
wij bovenal getuigen geweest van de liefde en voorzienigheid van God.  

Door Eric Venneker

A l vanaf januari van dit tweede se-
mester volgen we de colleges via 
een online-videoverbinding. In 
het begin moesten zowel studen-

ten als docenten er nogal aan wennen hoewel 
we de moderne technische communicatie-
middelen nu aardig weten te gebruiken. Helaas 
hebben de maatregelen ervoor gezorgd dat wij pas 
vanaf mei j.l. enkele lessen fysiek konden volgen in 
Heiloo. Ondanks dat dit nog niet alle lessen betreft, zijn 
we hier zeer dankbaar voor. Tijdens dit schrijven besef 
ik maar weer eens hoeveel organisatorisch werk er af-
gelopen jaar verricht moest worden om alles, zij het dan 
via andere mogelijkheden, door te laten gaan. Graag 
willen wij als studenten de leidinggevende mensen van 
het Instituut Sint-Willibrord bedanken voor hun zorg 
en toewijding, met in het bijzonder een woord van dank 
aan de studieprefect.
In 2020 zijn we getuigen geweest van maar liefst vijf 
priesterwijdingen. Dit waren Paul Bindels, Javier Acuña 
Acuña, Juan Andrés Correa del Río, Mikel Palić en Bert 
Glorie. Wegens de maatregelen vonden de wijdingen in 
aparte vieringen plaats. Deze bijzondere feesten getui-
gen van de trouw van de Heer die mannen blijft roepen 
om Hem bijzonder te dienen in het priesterschap. 
Zoals u in de vorige uitgave heeft kunnen lezen ging het 
blokcollege van Mgr. R. van den Hout in februari geluk-
kig door en genoten we volop van de gevallen sneeuw, 
wat zeker een bijzondere gebeurtenis was voor veel se-
minaristen die dit nog niet eerder hadden meegemaakt.
Tijdens de kerstvakantie zijn we normaliter gewend 
even op vakantie te gaan. Dit jaar was dat anders en 
hebben we de kerstviering in het seminarie gevierd. Te-
rugkijkend voelt het dan ook als een grote genade om 
met de seminarie-gemeenschap Kerst te mogen vie-
ren. Na de kerstvakantie zijn we ons gaan voorbereiden 
op de tentamenperiode. Normaal gesproken vinden de 
examens in Heiloo plaats, echter moest het dit jaar in 
de afzonderlijke seminaries afgenomen worden.  
Ook hebben er dit jaar enkele aanstellingen plaats-

gevonden. Thomas Bötticher is in het afgelopen 
jaar aangesteld als Lector en Josué Mejía als 
Acoliet. Begin juni zullen Stefan Doss en Eric 
Venneker opgenomen worden onder de wij-
dingskandidaten (Admissio ad ordines).

De paasviering van afgelopen jaar kon dankzij 
God, hoewel op beperkte wijze, gewoon door-

gaan. Ook hier zijn we God dankbaar voor. Zoals 
het u misschien eerder ter ore is gekomen hadden wij 
in het seminarie van Nieuwe Niedorp in maart 2020 
nogal veel corona-besmettingen. Hier zijn we gelukkig 
allemaal volledig van hersteld. Ook in deze moeilijk tijd 

heeft God Zijn voorzienigheid getoond. Wij hebben de 
liefde van zoveel mensen ervaren die voor ons hebben 
gezorgd, zowel in gebed als met andere steun. 
Afsluitend wil ik u allen bedanken voor uw gebed en 
steun in het afgelopen jaar waar wij u zeer dankbaar 
voor zijn.  

Josué Mejía ontvangt uit handen van Mgr. Hendriks 

de aanstelling tot Acoliet.
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E en van hun activiteiten was het volgen 
van een college. Omdat de opnames 
gemaakt waren toen de corona-
maatregelen soepel waren, werd de 

les gewoon in de Lourdeszaal gegeven. Mon-
seigneur Putter had de eer om de gasten het 
een en ander uit te leggen over het sacrament van 
het doopsel. Frans Bauer is zelf katholiek en de kinde-
ren van Frans en Mariska zijn ook gedoopt, dus ze wisten 
natuurlijk al dat je door het doopsel wordt opgenomen 
in de kerkgemeenschap. Maar toch merkten ze na afloop 
op dat ze heel wat bijgeleerd hadden. 
Bijvoorbeeld over de rol van de peter 
en meter bij het doopsel. Voor ons als 
seminaristen is het heel belangrijk 
om te weten wat het doopsel betekent 
en hoe dit ontstaan is. Het ritueel is al 
vanaf het begin van het Christendom 
toegepast als teken dat Jezus onze 
zonden heeft weggewassen. Wat een 
geluk als je er over nadenkt! 
Frans en Mariska kregen ook een 
rondleiding door het gebouw waar 
de seminaristen van Heiloo wonen. 
Josué (zie foto) had de eer om hen 
de keuken, woonkamer, studiezaal, 
het waslokaal en de bibliotheek te tonen. En natuurlijk 
mochten de Bauers ook een blik werpen in ‘klein El Sal-
vador’, zoals we de slaapkamer van Josué wel eens gek-
scherend noemen. 
Bij de middagmaaltijd toonde Frans zich zeer geïnte-
resseerd in de verhalen van de verschillende semina-
risten. Hij ging langs enkele tafels en hurkend gezeten 
luisterde hij met oprechte aandacht. Daardoor vergat 
hij bijna zijn eigen eten op te eten! Hij hoorde er van op 
dat veel studenten hun familie in verre landen hebben 
achtergelaten om hier in Nederland straks als priester 
het evangelie te mogen verkondigen. “Zes jaar studie?”, 
merkt hij verbaasd op, “nou dat is echt wel een intensief 
traject dat jullie moeten gaan!”

In de ochtend waren ze met de filmploeg pre-
sent bij de lauden, de stille meditatie van een 
half uur en de aansluitende Heilige Mis die we 
dan vieren. Mariska vroeg zachtjes aan rector 
José Manuel Tercero,1 die hen bij dit gedeelte 

begeleidde, of de gebeden iedere dag hetzelfde 
zijn. Nee, legde de rector uit, het is een cyclus 

van 4 weken met bovendien nog variaties bij de bij-
zondere tijden zoals de Advent, Kersttijd, Vastentijd en  
Pasen. Het bidden van de getijden is dus zeker niet saai 
en geeft iedere dag weer geestelijke voeding!

Na twee leerzame en gezellige dagen bij ons vertrok-
ken Frans en Mariska weer met hun camper naar hun 
woonplaats Fijnaart. We gingen eerst nog even met de 
hele groep op de foto. Al met al kregen de Bauers een 
goed beeld van het leven op het seminarie en wij von-
den het mooie kans om op deze manier iets van ons le-
ven aan de tv-kijkers van RTL 4 te laten zien. 

1  Rector Jeroen de Wit was tijdens de opnames in Italië, 
zoals u wellicht nog weet. 

Frans en Mariska Bauer op bezoek  
in Heiloo

Frans Bauer is bekend als zanger, maar ook van tv-programma’s waarbij hij met zijn 
vrouw Mariska op reis gaat. Voor het nieuwe programma ‘Bestemming onbekend’ 

bezochten zij ook het Mariaheiligdom in Heiloo. We blikken in dit artikel speciaal terug 
op hun activiteiten binnen het seminarie tijdens hun tweedaagse bezoek.   

Door Richard Numan   

Frans en Mariska Bauer met seminarist Josué Mejía Sanchez.

De datum van de uitzending was op het moment 
van druk nog niet bekend. Via onze digitale nieuws-
brief houden we u graag op de hoogte. Opgave voor 
onze nieuwsbrief is mogelijk onderaan op de home-
page van onze website willibrordseminarie.nl
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“V oor de kerk van morgen moeten 
de bisschoppen te allen tijde 
in het bijzonder attent zijn 
op de vorming van de semi-

naristen. […] weest daarom ook attent op de 
kwaliteit van de geestelijke vorming en van de 
programma’s voor de intellectuele, filosofische, 
theologische, en morele vorming, opdat toekomstige 
priesters geschikt zijn om het Evangelie te verkondigen 
in een wereld waarin subjectivistische stromingen en 
een uitsluitend wetenschappelijke manier van redene-
ren dikwijls in de plaats komen van een gezonde antro-
pologie, […] zodoende zullen zij op gepaste wijze kun-
nen antwoorden op de vragen waarover in de openbare 
mening wordt getwist […].”
De intellectuele en de pastorale vorming van de semi-
naristen van het bisdom Haarlem-Amsterdam wordt 
verzorgd door het Filosofisch-Theologische Instituut 
Sint-Willibrord. Het studieprogramma bestaat uit een 
zesjarige opleiding. De eerste twee jaren zijn gewijd aan 
de filosofie en andere inleidende vakken – methodolo-
gie, Catechismus van de Katholieke kerk, kerkelijke do-
cumenten enzovoorts. De volgende vier jaar zijn gewijd 
aan de theologische en pastorale vakken. Gedurende de 
opleiding worden verschillende stages gehouden: jon-
gerenwerk, catechese geven en dergelijke. Er zijn twee 
tentamenperiodes gedurende het studiejaar, aan het 
eind van elk semester (januari en juni). Tijdens het laat-
ste jaar van de studie schrijft de student een scriptie om 
zijn Baccalaureaat te halen.
Deze structuur van de studie is niet willekeurig uit-
gevonden door de leiding van het seminarie. Het Wil-
librordinstituut neemt deel aan ‘een groot gezin’, de 
Universiteit van de Paus, l’Alma Mater Lateranensis. Wij 
hebben namelijk een affiliatie met de Theologische Fa-
culteit van de Universiteit van Lateranen. Deze affiliatie 
is een waarmerk voor de kwaliteit van ons Instituut. Het 
betekent dat onze studenten na afloop van de studie de 
titel Baccalaureus in Theologie van de Lateraanse Uni-
versiteit krijgen. 
De affiliatie van ons Theologische Instituut is op 4 no-
vember 1999 goedgekeurd door de Raad van Theolo-
gische Faculteit van de Universiteit van Lateranen. Op 

3 oktober 2000 hebben wij van de Congregatie 
van de Katholieke Opvoeding het decreet van 
de affiliatie ad experimentum voor vijf jaar ge-
kregen. Na vijf jaar werd het weer verlengd en 
dit gebeurt sindsdien om de vijf jaar. Dit jaar 

hebben wij het genoegen om het verlengen 
van onze affiliatie bekend te maken.

Het is niet vanzelfsprekend dat een Instituut een 
affiliatie krijgt. Het houdt in dat zowel de affiliërende 
Universiteit als het geaffilieerde Instituut bepaalde 
plichten moeten nakomen. De affiliërende Universiteit 
moet o.a. de curricula vitae, studiorum et operum van 
de docenten afwegen; het jaarprogramma controleren, 
de jaarlijkse verslagen beoordelen, enzovoorts. Ter-
wijl het geaffilieerde Instituut o.a. een bepaald aantal 
docenten met bepaalde bevoegdheden moet hebben, 
namelijk, een doctoraat of een licentiaat; didactische 
hulpmiddelen ter beschikking hebben in het Instituut, 
vooral een bibliotheek; een jaarlijks verslag van acade-
mische activiteiten naar de deken van de Theologische 
Faculteit van de Universiteit van Lateranen toesturen,  
enzovoorts.
De Pauselijke Lateraanse Universiteit heeft een lange 
en bloeiende ontstaansgeschiedenis. Het begon in 1773 
met Paus Clemens XIV toen hij aan de Romeinse clerus 
de Faculteit van Theologie en Filosofie toevertrouwde. 
In 1853 richtte Pius IX de Faculteiten van Canoniek en 
Burgerlijk Recht op. In 1958 stichtte Pius XII het Pau-
selijke Pastoraal Instituut. Op die manier groeide het 
uit tot een aanzienlijke Universiteit. In 1959 kreeg het 
van Paus Johannes XXIII de status van Pauselijke Uni-
versiteit. Vandaag de dag is de universiteit aanwezig in 
17 landen met 39 locaties en instituten en het verbindt 
meer dan 5.000 studenten uit alle vijf de continenten. 
Het Instituut Sint-Willibrord is zeer trots om deel te 
mogen nemen aan deze grote en prestigieuze univer-
siteit en het hoopt dat deze vruchtbare samenwerking 
van de afgelopen 21 jaren mag blijven doorgaan in  
de toekomst.  

Deelnemen aan ‘een groot gezin’ –  
l’Alma Mater Lateranensis

Tijdens het Ad limina-bezoek van de Nederlandse bisschoppen, op juni 1998, heeft 
paus Johannes Paulus II gesproken over het belang van de priesteropleiding.

Door Stefan Doss
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N adat ik de studie aan het seminarie afge-
rond had, heeft Mgr. Hendriks me de mo-
gelijkheid geboden een licentiaat in het 
kerkelijk recht aan de Pauselijke Lateraan-

se Universiteit (de universiteit waaraan het Willibrord-
seminarie geaffilieerd is) te halen. Onverwacht, dat 
mag ik zeker zeggen! Ik heb het voorstel aangenomen 
en ik geloof dat het de goede keuze is geweest. Ik ervaar 
het als een opdracht die de Kerk mij geeft. In deze jaren 
van seminarie heb ik in het klein mogen meemaken dat 
de wil van God goed is en vruchten draagt. Dat gold van-
af het begin en blijft zeker gelden. Sterker nog, toen ik 
ervoor koos naar het seminarie te vertrekken liet ik een 

universitaire rechtenopleiding achter me. Op dat mo-
ment en de tijd ervoor ervoer ik dat als een heel moei-
lijke keuze, alsof God me iets wilde wegnemen. Maar 
eenmaal gekozen voor de roeping die God en de Kerk 
me aanbood, heb ik alleen genade op genade gekregen. 
Zeven jaar later krijg ik déze mogelijkheid; ik had er niet 
eens om gevraagd! Wat het canoniek recht betreft kan 
men zich afvragen of dat überhaupt nodig is. Mgr. Hen-
driks geeft een verdiepend antwoord op deze vraag in 
een artikel op Arsacal. Een korte richtlijn luidt aldus: de 
Kerk van Jezus Christus is een geestelijke realiteit, zijn 
mystieke lichaam, zijn bruid, de tempel van de Heilige 
Geest. Tegelijkertijd is de Kerk óók een zichtbare, men-
selijke gemeenschap die door de wisselvalligheden van 

de mensengeschiedenis heen vaart. Het recht is iets 
goeds dat ordening geeft aan de samenleving. Boven-
dien zou het iedereen die grondig het kerkelijk recht 
bestudeert opvallen dat het niet repressief is, maar 
pastoraal, ten dienste van de gelovigen en het Evange-
lie.Iets dat me meteen in het oog sprong toen ik aan-
kwam was de sterke religieuze presentie. Ja, we spreken 
over Rome, vanzelfsprekend dus... En toch opmerkelijk: 
Rome is echt het hart van de katholieke Kerk. Boven 
alles zit er uiteraard de Paus, eerste onder de apostel-
opvolgers. Rome heeft een natuurlijke aantrekkings-
kracht voor gelovigen, hetzij vluchtige pelgrims hetzij 
religieuzen die er een tijdje blijven, onder andere voor 
studies. Daarom ook zijn er veel studentenwoningen: 
de collegi op zijn Italiaans. Zelf woon ik in een collegio 
wat buiten de stadskring, met circa 80 mensen tussen 
seminaristen en priesters. Het meest behoren ze tot 
bisdom Rome, maar niet allemaal. De coronamaatre-
gelen laten meestal alleen toe om om de week fysiek 
les te volgen. De rest was online. Zeker, veel liever ga ik 
naar de universiteit. Wanneer het kan rijd ik dan mee 
met andere seminaristen tot een parkeerplaats dichtbij 
het centrum en dan loopt iedereen naar zijn eigen stu-
dielocatie. Dat loopje naar de universiteit in de ochtend 
vind ik eerlijk gezegd prachtig. Ik loop door de fori im-
periali heen, waar de geschiedenis van Rome elke mor-
gen ontwaakt; of ik slinger door straatjes vol leven, tot 
het Colosseum en vandaar tot bij de kathedraal van San 
Giovanni in Laterano, waar de universiteit zit. Een heel 
bijzonder moment was de priesterwijding op de zon-
dag van de Goede Herder in de Sint-Pieterbasiliek. Met 
paus Franciscus dáár, wat meters verder, voel je je echt 
klein; met het heldere besef dat het maar genade is dat 
je er mag zijn. En tegelijkertijd weet je je toch behorend, 
want de liefde van God maakt ons allen tot gemeen-
schap. Daar sprak de paus ook over in zijn homilie. Een 
priester mag nooit 4 wezenlijke ‘banden’ vergeten: de 
band met God, met zijn bisschop, met zijn broeders in 
het priesterschap en met het heilige volk van God aan 
hem toevertrouwd. Vergeet me maar niet in uw gebed 
opdat ik de wil van God mag doen!  

Sinds oktober vorig jaar ben ik naar Rome verhuisd om er canoniek recht te studeren. 
Hier wat nieuws over de mooie ervaring die God me laat opdoen in de Eeuwige Stad.

Door Juan Ignacio Jiménez Walker

In het hart van de wereldkerk

Ignacio in het Forum Romanum.
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Bidt u mee om roepingen?
Het Grootseminarie nodigt u uit om 
de priesteropleiding te ondersteunen 
en deel te nemen aan de gebedskring 
van de opleiding. Wilt u meedoen? 
Geef u dan op als lid. Het verplicht u 
tot niets, behalve tot gebed. U ont-
vangt dan de gebedskaart thuis en 
met enige regelmaat het Willibrord-
magazine, met informatie over het 
seminarie. Ook wordt u uitgenodigd 
voor de jaarlijks terugkerende ge-
bedsdag. U kunt zich opgeven met 
onderstaande antwoordstrook. Bij 
voorbaat dank voor uw gebed. 

Uw steun aan Het Groot-
seminarie
Bent u ook bereid de opleiding en 
vorming van nieuwe priesters finan-
cieel 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 voor-
baat hartelijk dank. Voor giften van-
uit het buitenland heeft u de volgen-
de 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 in-
tentie wordt altijd een aparte H. Mis 
gelezen. 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. 

Priestervakantie naar 
Castelveccana, Italië 
Dinsdag 3 augustus t/m 
woensdag 11 augustus 2021

Grootseminarie St. Willibrord nodigt 
alle priesters van harte uit om mee 
te gaan op de priestervakantie naar 
Castelveccana aan het Lago Maggi-
ore in Italië. Deze reis kunnen we u 
aanbieden voor de prijs van slechts 
€ 495 op basis van halfpension en 
eigen kamer met douche en toilet. 
De reissom is exclusief vervoer. Op-
gave is mogelijk tot 25 juni 2021 per 
e-mail via pklaver@willibrordse-
minarie.nl, met vermelding van uw 
adresgegevens en telefoonnummer. 
Wacht niet te lang met aanmelden, 
want het aantal beschikbare plaat-
sen is beperkt. Contactpersoon is de 
heer P. Klaver, bereikbaar via telnr. 
072-505 1073. Meer info: www.willi-
brordseminarie.nl  

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

In de zomer van 2021 wordt een 
mooie retraite gehouden voor pries-
ters, diakens en pastoraal werkers 
onder leiding van pater Ward Bie-
mans sj. De data zijn zo gekozen dat 
u geen vervanging hoeft te regelen 
voor de weekendvieringen. De richt-
prijs is € 290. Opgave en meer info 
via de website www.foyer-thorn.nl. 
U bent van harte uitgenodigd. 

Colofon

issn 1875-550x

Uitgave • Grootseminarie 
St. Willibrord van het RK bisdom 
Haarlem-Amsterdam, gevestigd 
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De Tiltenberg in Vogelenzang).

Redactie • Pieter Klaver, Josué 
Enmanuel Mejía Sánchez, Richard 
Numan en Eric Venneker 
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Contact • Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo  
T 072-505 1288

info@willibrordseminarie.nl
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Giften • Giften zijn van harte welkom 
op rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464 
t.n.v. Het Grootseminarie.
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000

©2021 Het Grootseminarie

Wilt u artikelen overnemen? 
Neem dan contact op met Pieter Klaver, 
pklaver@willibrordseminarie.nl

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

JA,

Deze strook opsturen naar: Grootseminarie St. Willibrord, 
o.v.v. Gebedskring, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo. 
U kunt zich ook telefonisch opgeven via 072-505 1288 
of e-mailen naar info@willibrordseminarie.nl

Dhr/Mevr.:  ..........................................................................................................................................................

Straat & huisnummer:  ...........................................................................................................................

Postcode:  ............................................................................................................................................................

Woonplaats:  .....................................................................................................................................................

Telefoon:  .............................................................................................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................................................................................

Buro Marcel van 
der Lubbe

Voor al uw financiële zaken 
mvdlubbe@planet.nl 

of kijk op www.mvdl.eu 
Telefonische info: 

06 5473 2032

Rachel’s Vineyard 
Nederland

Rachel’s Vineyard 
organiseert 24-26 sept. 2021 
een genezingsweekend voor 
de verwerking van abortus.
Opgave en informatie via:

www.RachelsVineyardNederland.com
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Stage in coronatijd
In de loop van onze priesteropleiding worden wij aangemoedigd om verschillende 

stages te lopen. De bedoeling ervan is om regelmatig kennis te maken met de aspecten 
van het kerkelijk leven en het pastoraal werk. De stagiair wordt dan begeleid door een 

stagebegeleider in samenwerking met de stage-pastoor (de pastoor van de parochie 
waar de stages worden gehouden).  

Door Stefan Doss

 

I k heb in het afgelopen studiejaar stage 
gelopen in de Sint-JandeDoperparo chie  
te Langedijk onder de begeleiding van 
diaken Jules Post en stage-pastoor Bru-

no Sestito. Onder gewone omstandigheden 
zijn er vele activiteiten die aan de orde ko-
men tijdens de stage zoals jongerenwerk, cate-
chese geven, kennismaken met het pastorale werk 
in parochies, vergaderingen met het parochiebestuur, 
enzovoorts. Maar vanwege de beperkingen en omstan-
digheden waarin wij ons bevinden is het moeilijker om 
stage-activiteiten te kunnen ver-
richten. Maar toch is het een hele 
vruchtbare periode geweest. Ik zal in 
dit verslag geen volledige weergave 
geven van alle activiteiten die ik ver-
richt heb, maar enkel datgene wat 
het meest leerzaam is geweest. Ik 
heb tijdens mijn stage veel uitvaart-
diensten bijgewoond en bediend. En 
het was inderdaad heel leerzaam om 
een inkijkje te krijgen bij de voorbe-
reiding van een uitvaartdienst. Ik 
heb hierdoor een heel ander zicht 
op mensen en situaties gekregen. 
Ik wist niet dat er zoveel achter de 
schermen gebeurt bij een uitvaart. 
De diensten waren op zich heel een-
voudig en plechtig, maar de gesprek-
ken met de stage-pastoor voor en na 
de diensten waren vooral leerzaam. 
Hij heeft mij bijvoorbeeld uitgelegd 
hoe belangrijk het rouwgesprek is, de verschillende as-
pecten die men kan tegenkomen tijdens zo’n gesprek 
en ook de positieve kanten hiervan. Bijvoorbeeld is het 
een heel gunstige gelegenheid om te verkondigen. Hij 
vertelde mij dat de nabestaanden meestal niet heel ge-
lovig zijn, maar dat zij dan om een uitvaart in de kerk 
vragen enkel omdat de overledene gelovig was. Maar 
dit hoeft geen nadeel te zijn, want het is een confron-
tatie met de dood en daardoor een gunstig moment om 
Christus die de dood overwonnen heeft te verkondigen.

Vervolgens is het mij ook opgevallen hoe be-
langrijk de preek is tijdens de uitvaartdienst. 
Ik merkte dat aan het begin van de dienst 
er altijd een zware sfeer hangt in de kerk en 
tijdens het in memoriam er vaak veel tranen 

vloeien. Daarom is de preek van de pastoor 
ontzettend belangrijk om de dood in een ander 

daglicht te zien. Een gelovige kijk op de dood aan te 
reiken zonder de pijn te ontkennen, maar het wel in een 
christelijk perspectief te zien. Het nodigt de aanwezi-
gen uit om aan de hemel te denken. 

Ik ben heel dankbaar voor deze stageperiode. Ik heb 
veel geleerd over het belang van een goede voorberei-
ding op de pastorale taken van de toekomst. Ik heb ge-
leerd dat ook de dood die op zich iets negatiefs is een 
heel gunstige gelegenheid kan zijn voor het verkondi-
gen van het geloof. Hiermee zie ik eigenlijk de kracht 
van ons geloof, dat God zelfs uit moeilijke momenten 
het goede kan halen. Deze ervaring neem ik zeker mee 
in mijn verdere opleiding tot priester en in mijn taak als 
zielzorger van Gods kudde.  

Stefan met stage-pastoor Bruno Sestito in de kerk van Langedijk.
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“Wees niet bang jongens, ga niet  
achter de pilaren staan!”

Afgelopen zondag 25 april j.l. was het zoals elk jaar Roepingenzondag. Deze zondag 
staat dan in het teken van de roepingen. Zoals gebruikelijk trekken wij er als seminarie 

die zondag op uit en gaan wij langs verschillende parochies om onze getuigenissen  
te geven. Dit is voor de parochianen een prachtig moment om te luisteren naar 

verschillende roepingsverhalen die een levende getuigenis zijn van de roepstem  
van God om Hem te volgen.

Door Arkadiusz Sagan

O ok ik, Arkadiusz, ben die zondag naar 
een parochie gegaan, naar de H. 
Dionysiusparochie in Heerhugo-
waard om precies te zijn. Nu wil 

het geval dat ik mijzelf nog niet eerder aan u 
heb voorgesteld. Dit lijkt mij daarom een mooi 
moment om via dit artikel mijn getuigenis te ge-
ven.
Ik heet Arkadiusz Sagan, ik ben 26 jaar oud, ik kom uit 
Tarnobrzeg, een stad in het zuidoosten van Polen. Ik 
heb drie zussen en drie broertjes. Ik ben de tweede in de 
rij. Ik ben opgegroeid in een katho-
liek gezin waar geloof een belangrijk 
onderdeel van het leven was. Mijn 
grootouders en ouders gingen altijd 
naar de kerk en ik ging met hen mee. 
We baden thuis samen en het geloof 
in God werd daar aan mij overgedra-
gen. Toen ik 14 was hoorde ik in de 
kerk dat Hij een plan voor mijn leven 
had. Op dat moment wist ik niet wat 
het betekende of wat het plan was. Ik 
zette mijn opleiding voort tot en met 
de middelbare school, daarna ben 
ik verhuisd en ben ik gaan studeren 
in Krakau. In mijn derde studiejaar 
voelde ik me niet lekker. Ik voelde me 
niet op mijn plek in het leven, ik had 
een crisis. Ik wist ook niet wat mijn 
roeping was. Er zaten nog steeds 
woorden in mijn achterhoofd die 
zeiden dat God een plan voor mij had. Op dat moment 
begon ik om een   teken te bidden, een aanwijzing om 
te weten welke richting ik in mijn leven moest inslaan. 
Ik voelde een stem in mijn hart die zei dat ik naar het 
seminarie moest gaan. Op dat moment liep ik stage in 
de parochie om te zien hoe het leven van een priester 
eruitziet. Op een dag gingen we op bedevaart naar het 
Maria-heiligdom. We zaten de hele Mis (ik, een andere 

jongen, een stagestudent en een seminarist) bij 
het zijaltaar. Nadat we de communie hadden 
ontvangen, keerden we terug naar onze stoe-
len, maar deze werden ingenomen. Zodoende 
bleven we achter de pilaar staan. Aan het ein-

de van de mis richtte de bisschop de woorden 
tot de verzamelde mensen en ik werd vooral ge-

raakt door deze woorden: “Wees niet bang, jongens! 
Ga niet achter de pilaren staan. Ga naar het semina-
rie!”. Mijn verbazing na het horen van deze woorden 
was enorm. Enerzijds was ik blij met deze woorden, 

anderzijds voelde ik angst. Ik wist dat ik zwak was, ik 
had mijn complexen en zonden. Maar ik besloot om, 
net als Abraham, het onbekende op te zoeken en naar 
het seminarie te gaan in de overtuiging dat God me op 
dit pad zou steunen. Nu ben ik inmiddels al anderhalf 
jaar in het seminarie. Wat ik daarover kan zeggen is dat 
wanneer je de wil van God navolgt, je de vreugde er als 
genade bij krijgt!  

Arkadiusz voor de H. Dionysiusparochie te Heerhugowaard.
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Boodschapper van de goddelijke Liefde

N iet altijd, maar wel vaak zal een 
roeping tot het priesterschap of 
het religieuze leven beginnen in 
het gezin waar het kind op-

groeit. Wanneer kinderen zien dat voor hun 
ouders het gebed werkelijk belangrijk is, dan 
kan dit voor hen een stevig fundament leggen 
bij hun verdere weg als volwassenen. Kinderen die 
opgroeien in missionaire gezinnen worden vaak zelf 
missionair. Door op te groeien in een warm en lief-
devol gezin leren ze hoe ze zich in de wereld kunnen 
begeven, zonder hun geloof en hun overtuigingen op te 
geven. (AL, 289) 
De bisschoppen en andere aanwezigen bij de twee ge-
zinssynodes in 2014 en 2015 hebben erop gewezen dat 
er juist in de eerste jaren na het huwelijk behoefte be-
staat aan pastorale begeleiding van paren en gezinnen. 
Paus Franciscus schrijft hierover: ‘In deze pastoraal 
blijkt de aanwezigheid van echtparen met ervaring van 
groot belang te zijn. De parochie wordt beschouwd als 
de plaats waar ervaren paren zich ten dienste kunnen 
stellen van de jongere paren, met eventuele bijstand 
van verenigingen en nieuwe gemeenschappen… Litur-
gie, de geloofspraktijk en de Eucharistievieringen voor 
gezinnen, vooral op de verjaardag van het huwelijk zijn 
vitaal in de bevordering van de evangelisatie via het  
gezin.’ (AL, 223) 
Een heilige die een voorbeeld kan zijn voor alle ouders 
is de heilige Gianna Beretta Molla. Zij was een arts, een 
liefhebbende, werkende moeder en echtgenoot. Ge-
boren in 1922, studeerde zij medicijnen en chirurgie. 
Ze opende een kliniek in Mesero, Italië. Zes jaar later 
trouwde ze met Peter Molla. Ze kregen drie kinderen. 
Tijdens de zwangerschap van hun vierde kind ontdek-
ten de doktoren een tumor in haar baarmoeder. De 
artsen adviseerden haar zwangerschap te beëindigen, 
maar Gianna weigerde dit. Ze stond wel toe dat de tu-
mor verwijderd werd en was zich zeer bewust van het 
risico dat voortzetting van de zwangerschap met zich 
meebracht. Voor de operatie zei Gianna tegen een 
priester: ‘Ik heb mezelf in geloof en hoop aan de Heer 
toevertrouwd, tegen het vreselijke advies van de me-

dische wetenschap in: “Of moeder of kind.” Ik 
vertrouw op God, ja, maar nu moet ik mijn 
plicht als moeder vervullen. Ik hernieuw het 
aanbod van mijn leven aan de Heer. Ik ben 
bereid tot alles, op voorwaarde dat het leven 

van mijn kind wordt gered.’
In de laatste weken van haar zwangerschap 

herhaalde ze dat als er een beslissing moest wor-
den genomen tussen haar en het leven van haar kind, 
ze het kind moesten redden. Op 21 april 1962 is Gianna 
bevallen van haar vierde kind, dochter Gianna Emanu-

ela. Zeven dagen later overleed de moeder aan de com-
plicaties van de bevalling.
In 2004 werd Gianna Beretta Molla heilig verklaard. In 
de homilie uit de mis van de heiligverklaring zei Johan-
nes Paulus II: ‘Gianna Beretta Molla was een eenvou-
dige, maar meer dan ooit betekenisvolle boodschapper 
van de goddelijke liefde... Naar het voorbeeld van Chris-
tus, die “de zijnen heeft liefgehad... en hen heeft liefge-
had tot het einde” (Joh. 13, 1), bleef deze heilige moeder 
van een gezin heldhaftig trouw aan de verbintenis die 
zij op de dag van haar huwelijk was aangegaan. Het ex-
treme offer dat zij met haar leven bezegelde, getuigt 
ervan dat alleen zij die de moed hebben zich volledig 
aan God en aan anderen te geven, in staat zijn zichzelf 
te vervullen.’  

Op 19 maart jl., bij het hoogfeest van de heilige Jozef, bruidegom van de Heilige Maagd 
Maria, heeft paus Franciscus het jaar geopend dat gewijd is aan de familie, vijf jaar na 
het verschijnen van zijn brief Amoris Laetitia (de vreugde van de liefde, AL). Dat is van 

belang voor de vrienden van ons seminarie.  

Door Pater Ward Biemans SJ

Gianna Beretta Molla, heilig verklaard in 2004.
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M ariska groeide op in Limmen in 
een gezin met twee broers. De 
ouders van Mariska waren ka-
tholiek, maar niet erg praktise-

rend. Haar beide oma’s waren dat echter wel. 
“Met één van mijn oma’s kon ik altijd wel naar 
de kerk toe gaan en dat deed ik dan ook regel-
matig. Met oma kon ik ook over het geloof praten. Op 
de basisschool kreeg ik catechese van de pastoor en dat 
vond ik erg boeiend. Met Jezus had ik toen al een bij-
zondere band en dat is mijn hele leven zo gebleven. Het 
voorbeeld van Jezus sprak mij aan: zijn liefde voor de 
mensen, zijn barmhartigheid en ne-
derigheid. Hij ging met iedereen om 
en veroordeelde niemand. De tiener-
jaren van Mariska brengen een ver-
andering. De band met Jezus blijft, 
maar ze wordt kritisch op de Kerk 
als instituut en haar kerkbezoek valt 
weg. Ze trouwt, krijgt vier kinderen 
en gaat bij de Rabobank werken. Op 
een gegeven moment komt haar hu-
welijk in zwaar weer, een moeilijke 
situatie die uitmondt in een echt-
scheiding. “Dit was voor mij een las-
tige periode waar ik gelukkig goed 
uit ben gekomen. De kinderen bleven 
bij mij wonen en samen met de kin-
deren pakte ik het leven weer op. In 
die periode begon ik met regelmaat naar het Heiligdom 
van Onze Lieve Vrouw ter Nood te gaan om te bidden. 
Het Heiligdom trok mij aan, maar de echte verandering 
in mijn geloof kwam op een later moment.”

Een buitengewone wending
“In 2017 kwam ik op bijzondere wijze in contact met een 
priester. Door de gesprekken die ik met hem voerde en 
de begeleiding die ik ontving begon mijn kijk op de Kerk 

langzaam te veranderen. Deze priester hielp mij 
vooruit in mijn persoonlijke leven en hielp mij 
tevens om mijn band met Jezus, maar ook met 
name met zijn moeder Maria, te verdiepen. 
Dat was eigenlijk precies wat ik zocht. Zo vond 

ik mijn waardering voor de Kerk helemaal te-
rug. Ik leerde ook andere priesters kennen en ik 

kreeg gewoon ontzettend veel respect voor hen. 

Priesters zijn steunpilaren
Mensen beseffen niet dat priesters een enorm gedegen 
opleiding krijgen van zeven jaar. Bij een priester kun je 

terecht met al je vragen en zij helpen 
je echt. Dat heb ik zelf mogen erva-
ren. Priesters vormen het hart van 
de samenleving, ze zijn solide steun-
pilaren. Ik begrijp dat mensen soms 
teleurgesteld zijn in de Kerk. Pries-
ters zijn ook mensen en mensen 
maken fouten, soms grote fouten. 
Maar priesters doen overweldigend 
veel goeds. Het punt is dat priesters 
vaak mensen bijstaan zonder dat het 
opvalt, ze zijn heel bescheiden. Ik 
voel me echt uitverkoren om zoveel 
priesters persoonlijk te kennen en 
hen ook te kunnen ondersteunen. 
Buitenlandse priesters help ik re-
gelmatig met het redigeren van hun 

preken. Dikwijls ben ik ook een klankbord voor pries-
ters. Dat schenkt mij veel voldoening, omdat ik dan het 
gevoel heb iets terug te kunnen doen voor hetgeen zij 
mij geven. Het is daarnaast ook mooi dat ik bij kan dra-
gen aan de vorming van nieuwe priesters. We hebben 
ze zo hard nodig in onze samenleving. Ik vind het heel 
eervol om het seminarie te ondersteunen. Ik bid voor 
de priesterstudenten en als ze hulp nodig hebben, dan 
sta ik voor ze klaar.  

“Priesters vormen het hart van  
de samenleving”

In de buurt van het seminarie in Heiloo ligt het dorp Limmen alwaar vrijwilligster Mariska 
Adrichem (55) woont. Dagelijks zet ze zich met hart en ziel in voor de priesteropleiding. 

Mevrouw Adrichem verzorgt de giftenadministratie en ondersteunt de rector en 
seminaristen op allerlei gebied. “Ik zie het als mijn missie om priesters en priester studenten 

te ondersteunen.” Hoe is dat zo allemaal gekomen? Mariska doet graag haar verhaal. 

Door Pieter Klaver

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.

Mevrouw Mariska Adrichem verzorgt 

met veel plezier de giftenadministratie.


