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Goed nieuws is
het delen waard!

Nieuw: KN in de kerk
Mede door de coronacrisis hebben veel parochies aan
inkomstenverlies geleden.
Katholiek Nieuwsblad heeft daar het afgelopen jaar meermaals
over bericht.

Deelt u het met
uw parochianen?

Maar wij willen de kerkelijke situatie niet alleen beschrijven,
we willen er ook iets positiefs aan bijdragen!
Daarom willen we uw aandacht vragen voor ons nieuwe aanbod
aan parochies, om extra inkomsten te genereren met de losse
verkoop van Katholiek Nieuwsblad ter plaatse.
We zien dit op de eerste plaats als een teken van verbondenheid
in een gedeelde missie.
Daarbij is het een eenvoudige, positieve manier om elkaar te
steunen in deze zo uitdagende tijden voor heel kerkelijk Nederland.
De investeringen zijn gering, waardoor er ook geen grote
financiële risico’s bestaan.
KN zorgt voor een gratis stijlvolle display voor de kranten;
de opbrengsten uit de losse verkoop zijn direct en geheel voor de
parochie.

KN in de kerk
Steun je parochie,
lees Katholiek Nieuwsblad!

Katholiek Nieuwsblad
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Meer weten? Download de brochure via kn.nl/indekerk

“EEN KWESTIE VAN EERLIJK ADVIES"

Of u nu een huis gaat kopen, een testament wilt opstellen
of een B.V. wilt oprichten, bij notariskantoor Voorhout kunt
u altijd terecht voor een eerlijk en deskundig advies.
Met vragen kunt u altijd bij ons binnen lopen. Uiteraard
kunt u ook altijd een afspraak maken zodat wij voldoende
tijd voor u hebben. Een bespreking is bij ons altijd
vrijblijvend en kosteloos.
www.notariskantoorvoorhout.nl
Bezoekadres
Herenstraat 49
2215 KE Voorhout
Telefoon
0252-215573

Postadres
Postbus 67
2215 ZH Voorhout
Email
info@notariskantoorvoorhout.nl

Woord van de rector
Door rector J. de Wit

Beste lieve mensen,
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W

anneer u dit leest is het
studiejaar alweer ruim een
maand begonnen. We mogen God danken; in het seminarie Redemptoris Mater zullen dit najaar twee nieuwe jongens komen. Eén
is er reeds want die woonde in Nederland, de ander uit
Malta zal binnenkort arriveren. En ook in de gemeenschap in Heiloo mogen we nieuwe jongens verwelkomen. Eén jongeman uit Nigeria was reeds in januari bij
ons begonnen en we zijn nog met een andere nieuwe seminarist bezig. Deze nieuwe kandidaat hopen we aankomende januari te verwelkomen, gewoon uit Nederland.
Ja, God is goed, we mogen Hem werkelijk danken. Soms
lijken dingen best moeilijk, zoals bijvoorbeeld de afge-
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De priesterstudenten op stille retraite in Tegelen

lopen jaren met corona, maar laten we oppassen ons
nooit door dergelijke perioden neergedrukt te voelen:
God is met ons, altijd. Vooral natuurlijk wanneer we Zijn
wil proberen te doen, oprecht Hem zoeken en prijzen
en proberen te groeien in Zijn liefde, in Zijn Koninkrijk.
De seminaristen worden opgeleid om dit Koninkrijk te
verkondigen. De zomerperiode is een mooie tijd om dit
ook wat meer in de praktijk te oefenen. Want een studie zonder praktijk is als een pan zonder handvaten,
een gieter zonder tuit. Na de zomer is het dan altijd heel
mooi om hun verhalen te horen, zoiets als wanneer de
leerlingen bij Jezus terugkomen wanneer Hij ze voor
de eerste keer twee aan twee op pad heeft gestuurd. In
dit magazine zal de priesterstudent Richard u over zijn
ervaringen vertellen als vrijwilliger bij Stichting Wielewaal; heel mooi om dit te lezen.
Blijft u graag blijven bidden voor de seminaristen en
voor de opleiding, de docenten en de vormers. We zijn
één in één en dezelfde missie: om mensen met de genade van God te leiden naar en te laten groeien in Zijn
Koninkrijk. Veel dank ook voor uw financiële steun. Ook
deze is onmisbaar voor ons. Dank u!
Veel zegen, Rector Jeroen
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Stage op Ameland
Voor de invulling van mijn zomerstage ging ik dit jaar mee als vrijwilliger bij Stichting
Wielewaal. Deze organisatie regelt vakanties voor jonge mensen met een lichamelijke
en/of geestelijke beperking. In het onderstaand verslag neem ik u mee naar Ameland,
waar we een groep gehandicapte deelnemers een heerlijke week mochten bezorgen.
Door Richard Numan

K

ennismaking met de groep

De boot naar Ameland vertrekt
vanuit het Friese plaatsje Holwerd. Bij de haven verzamelden
wij ons als groepje van acht vrijwilligers. We
hadden elkaar enkele weken van tevoren al via
een ‘TEAMS’-meeting leren kennen, maar nu zagen we elkaar voor het eerst in het echt. Een half uurtje later kwamen de eerste (gehandicapte) deelnemers
ook aan met taxibusjes of met hun ouders. In totaal
waren er negen vakantiegangers, waarvan acht volledig afhankelijk waren van hun rolstoel. Met onze groep
vingen wij ze hartelijk op en we merkten dat ze allemaal
superveel zin in hun vakantie hadden!

De accommodatie

konden rijden, zodat de deelnemers echt het
strand
gevoel konden beleven. Er waren ook
drie speciale strandrolstoelen voor ons geregeld met hele dikke wielen, waardoor we de
deelnemers bij toerbeurt mee konden nemen
voor een mooie strandwandeling. Eén vakantieganger waagde het zelfs om zich in een aangepaste ligstoel door de branding te laten rijden, waar
hij enorm van genoot. Enkele anderen kregen van een
instructeur les in het besturen van een ‘power-kite’ (een
moderne vlieger). Deze vlieger konden ze vanuit hun
rolstoel alle kanten op laten gaan, wat ze een prachtige
ervaring vonden. Het weer zat gelukkig mee, dus de
zonnebrand hadden we niet voor niets meegenomen.
In de Waddenzee rondom het eiland leven veel zeehonden en op
een andere dag gingen we met een
boot richting de Robbenplaat, waar
we een grote groep van deze grappige dieren konden bewonderen.

We verbleven deze week in het
plaatsje Ballum in ‘de Zilte Wind’,
een locatie die geheel is aangepast voor mensen in een rolstoel.
Bij aankomst zorgden we er voor
Aandacht geven
dat de deelnemers goed geïnstalleerd werden op hun kamers. De
In zo’n week doen we als groep vameeste hadden meerdere koffers
kantiegangers en vrijwilligers veel
en tassen mee, want naast kleding
leuke dingen met elkaar. Elke dag
hadden ze ook allemaal extra mastaat er wel een uitstapje op het
teriaal voor de verzorging mee, zoprogramma. Behalve het bezoek
als medicijnen, aparte kussens en
aan zee en strand, gingen we ook
spullen voor de dagelijkse verschonaar de bowlingbaan, de bierbrouning en hygiëne. Verder hadden we
werij, de vuurtoren en was er een
Priesterstudent Richard aan het
veel boodschappen meegenomen,
leuke speurtocht. En we hebben
bowlen met gehandicapte
want we kookten als vrijwilligers
natuurlijk de leuke dorpjes op Amevakantieganger
zelf deze week. In de twee ruime
land bezocht en op menig terrasje
keukens ging dat prima. Gelukkig
een heerlijke versnapering genutkonden de vakantiegangers onze kookkunsten goed
tigd. Maar bij dit alles is het voor de gehandicapte deelwaarderen en gingen de macaroni, wraps, bami-schonemers toch het belangrijkste dat ze de hele week één
tel, aardappelen met groente, pannenkoeken en ovenop één aandacht kunnen krijgen. Er ontstaan zo mooie
schotels er allemaal slikvingerend in.
gesprekken en de vakantiegangers voelen zich als mens
gewaardeerd. In het dagelijks leven hebben ze het door
Strand en zeehonden
hun beperking niet gemakkelijk, maar in zo’n week kunOp het eiland Ameland zijn prachtige stranden. Onze
nen ze echt volop genieten net als ieder ander. Ik heb
reisleiding had een mooi stukje uitgezocht waar de roldeze week daarom als heel mooi ervaren en ben blij dat ik
stoelen via betonnen platen tot halverwege het strand
mijn steentje aan deze vakantie heb kunnen bijdragen.

Willibrord magazine

4

Nieuwe student stelt zich voor
Mijn naam is Diego Alejandro Manzano Fernández. Ik ben in 1996 geboren in de stad
Popayán in Colombia. Mijn vader en moeder komen beiden uit een katholiek gezin.
Verder heb ik een broer en twee zusjes.
Door Diego Alejandro Manzano Fernández

I

k ben opgegroeid in een katholiek gezin waarin
van veel mensen leidde Hij mij terug naar de Kerk.
mijn ouders mij in het geloof hebben opgevoed.
“Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een liefhebZij zijn betrokken bij de Neocatechumenale Weg.
bende moeder het kind van haar schoot? En zelfs als die
Toen ik 14 jaar oud was, trad ik toe tot een gehet zou vergeten, Ik vergeet u nooit!” (Jesaja 49,15-16).
meenschap van de Neocatechumenale Weg in mijn
Deze woorden troffen mij, ik merkte de liefde van God
parochie. Maar na verloop van tijd verloor ik mijn inteop en zag dat ik die liefde altijd in andere dingen had
resse voor de Kerk; het geloof was voor mij niet meer
gezocht. Maar uiteindelijk stond God me toe zijn liefde
belangrijk. Ik ging mij concentreren op studeren, sporte zien en terug te keren naar de Kerk.
ten en vooral op feestjes. In mijn
stad zijn de feesten erg belangrijk;
weten hoe je moet dansen leer je al
van jongs af aan.
Toen ik 17 werd besloot ik de Kerk
aan de kant te zetten aangezien ik
tot dat moment alleen naar de kerk
ging om mijn ouders te vergezellen. Ik begreep niet veel van het
geloof en keek enkel naar de regels
van de Kerk waarbij ik dacht dat
die er enkel waren om niet van het
leven te kunnen genieten. Toen ik
18 werd, was mijn leven gebaseerd
op doordeweeks studeren en werken en dan in het weekend naar de
disco. Ik leefde zodoende praktisch
voor het weekend.
Beetje bij beetje begon ik te ervaren hoe het leven was zonder God.
Veel dingen klopten niet meer, studeren of werken, zelfs geld of de
genegenheid van mijn vrienden en
Priesterstudent Diego Manzano voor het Grootseminarie in Nieuwe Niedorp
mijn vriendin, alles leek onbelangrijk. Mijn relatie met mijn familie
ging ook niet zo goed doordat ik afstand van hen nam.
God schonk me verzoening met mijn vader, Hij stond
Ik had veel conflicten met mijn vader en sprak heel
me toe om vergeving te vragen voor de zorgen en proweinig met hem.
blemen die ik hem had veroorzaakt. Hij stond me toe
Ik vind het een beetje ironisch dat ik op dat moment in
om me te verzoenen met mijn familie en met mijn gemijn leven alles had wat ik ooit had gewild, ik was vrij
schiedenis. Hier ben ik God enorm dankbaar voor.
om te doen wat ik wilde, maar ik vond het geluk er niet
Nu ben ik al drie jaar op missie in Nederland. God heeft
in en dat leidde me naar een grote existentiële crisis. Op
me geroepen om mijn leven te geven en Zijn liefde te
dat moment begon ik me af te vragen: ‘Waar leef ik eiverkondigen. Ik ervaar dat, alleen in de wil van God, ik
genlijk voor?’
de echte blijdschap kan ervaren. Mijn roeping staat dus
Vandaag zie ik hoe groot Gods liefde is. Hij ontfermde zich
helemaal in het teken van de dankbaarheid.
over mij en liet mij niet alleen in mijn lijden. Door middel
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De heilige Edith Stein en haar lotgenoten
op weg naar Auschwitz
Deel I van II
Op 24 januari 1942 kwamen in een villa aan de Wannsee in Berlijn ongeveer vijftien
hoge naziambtenaren bijeen om te spreken over de ‘definitieve oplossing’
(‘Endlösung’) van wat zij het jodenvraagstuk noemden. In minder dan twee uur
spraken zij af dat elf miljoen joden uitgeroeid moesten worden. Men was van
plan hiermee in 1951 klaar te zijn.
Door Mgr. dr. P.W.F.M. Hamans

P

rotest van de bisschoppen

Dit plan werd ook in Nederland
uitgevoerd. Midden juli 1942 vertrokken de eerste transporten
met joden naar het oosten. Nadat twee volle treinen met joden waren weggevoerd, besloten de Nederlandse bisschoppen,
samen met vertegenwoordigers van negen kerkelijke
gemeenschappen, hiertegen te protesteren. Zij stuurden een protesttelegram aan het nazibestuur in Den
Haag. In een herderlijke brief die de bisschoppen op
26 juli in de kerken lieten voorlezen, werd dit telegram
opgenomen. Tot grote ergernis van de bezetter kregen
alle katholieke kerkgangers te horen hoe de bisschoppen het opnamen voor de joden.

Arrestatie van de katholieke joden
Op maandag 27 juli 1942 besloten de nazi’s in een vergadering onder leiding van de rijkscommissaris Arthur
Seyss-Inquart, dat op de volgende zondag alle katholieke joden opgepakt zouden worden en zonder uitzondering direct op transport gesteld zouden worden. Zo
kwam het dat op de eerste zondag nadat de brief van
de bisschoppen was voorgelezen, 2 augustus 1942, ongeveer 400 katholieke joden in heel Nederland werden
gearresteerd. Commissaris-generaal Fritz Schmidt was
op die dag in het Limburgse Waubach. Hij hield er een
toespraak ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van
de plaatselijke afdeling van de NSDAP (de nazipartij).
Terwijl de arrestaties van de katholieke joden bezig waren, vertelde hij hier dat de arrestatie van de katholieke
joden een wraakactie was van de bezetter omdat de bisschoppen zich hadden uitgesproken tegen de vervolging van de joden. Dat was een zaak die hun niet aanging. Als zij zich beperkt hadden tot de katholieke joden,
hadden zij zich voor hun eigen zaak ingezet, nu waren
de bisschoppen hun competentie te buiten gegaan.

Verblijf in Nederlandse concentratie
kampen
De katholieke joden werden naar het concentratiekamp Amersfoort gebracht. Hier werden de gemengd gehuwde joden vrij gelaten.
De nazi’s waren bang dat de achterblijvers uit
de gemengd gehuwde gezinnen teveel onrust
zouden verbreiden. De resterende katholieke joden
trokken in de nacht van maandag op dinsdag 3 op 4 augustus naar het station van Amersfoort. Hier stapten zij
in de trein waarin de katholieke joden uit Amsterdam
reeds zaten. Zij werden naar het concentratiekamp in
Westerbork gebracht. Hier werden lijsten samengesteld voor het vervoer naar Auschwitz. De katholieke
joden werden als groep bij elkaar gehouden. Sommigen hoopten nog op vrijlating. Men had intussen begrepen dat hun arrestatie een wraakactie van de bezetter
was. Een van de gevangenen, dr. Lisamaria Meirowsky
(Graudenz/Weichsel (Polen) 1904-1942 Auschwitz),
schreef op donderdag 6 augustus een afscheidsbrief
aan haar biechtvader. Zij liet hem weten dat zij “vol
vertrouwen” was “en geheel overgegeven aan Gods Wil.
Meer nog, ik beschouw het als een bijzondere genade
en uitverkiezing onder deze omstandigheden weg te
moeten en mijzelf aldus te geven voor het woord van
onze bisschoppen, onze vaders en herders in Christus”.

Reis naar Auschwitz
Op vrijdag 7 augustus 1942 vertrok de trein met 987
gevangenen. Hij reed waarschijnlijk via Luxemburg
en Saarbrücken naar Schifferstadt. Hier kwam hij kort
voor 13.00 uur aan en vertrok kort na 13.07 uur. Edith
Stein wist hier in deze korte tijd met drie personen contact te hebben. Bovendien schreef Edith op een papiertje: “Groet van Edith”. Zij gooide het uit het raam. Op het
station van Auschwitz moesten de gevangenen de trein
verlaten. Op het perron werden de personen uitgese-
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lecteerd die naar een werkkamp moesten om dwangarbeid te verrichten. Wie hiervoor niet geschikt was, ging
te voet naar het vernietigingskamp. Daar aangekomen
ging men waarschijnlijk onmiddellijk naar een gaskamer waar men werd vermoord. Vervolgens werden zij
in een massagraf begraven. Het was zondag 9 augustus
1942, veertien dagen nadat de herderlijke brief in de
kerken was voorgelezen.
Het protest dat de bisschoppen van Nederland samen
met protestantse leiders uitspraken tegen het wegvoeren van joden is het grootste protest dat tijdens de oorlog
tegen de bezetter heeft geklonken. De schrijvers ervan
vertegenwoordigden niet minder dan 80% van de Nederlandse bevolking. Voor zover het nu bewijsbaar is,
werden 112 katholieke joden omwille van het spreken van
de kerk vermoord. De namen van 82
van hen zijn bekend. Het gaat om 30
mannen en 52 vrouwen. De jongste
was nog geen half jaar oud. De oudste was 60 jaar. Van de twaalf religieuzen, waren er vier man, twee
paters en twee broeders, zes vrouw.
Twee waren lid van een derde orde.

sia Benedicta a Cruce (de met het kruis gezegende). In
de nacht van 9 op 10 november 1938 vond in Duitsland
de Rijkskristalnacht plaats. Deze door de nazi’s georganiseerde pogrom gaf zuster Benedicta waarschijnlijk
de beslissende overtuiging dat zij in Duitsland niet kon
blijven. In de avond van 31 december 1938 werd zij door
twee personen naar de karmel van Echt gebracht.

Rosa Stein

Ediths zus Rosa (Lublinitz 1883-1942 Auschwitz) had in
het gezin Stein in Breslau altijd het huishouden gedaan.
Zij was een uitstekende kokkin. Zij was zeven jaar ouder
dan Edith en had een innige band met haar. Rosa verwende Edith met haar kookkunsten. Sinds Edith in de
karmel was, beantwoordde Rosa haar brieven. Na het
overlijden van hun moeder (op het feest van kruisverheffing 14 september 1936) ontving
ook Rosa het heilige doopsel. Dit
vond op 24 december 1936 plaats in
de kerk van het Sint-Elisabethziekenhuis in Keulen-Hohenlind. Bij
deze gelegenheid kreeg Rosa de
witte koormantel van haar zus als
doopkleed omgehangen. Na wat
omzwervingen kwam Rosa op 1
De zussen Stein
juli 1939 naar de karmel in Echt. Zij
De beroemdste uit de hierboven
verlangde er in te treden, maar de
genoemde jodengroep is dr. Edith
priorin vond het nog te vroeg. Na
Stein (Breslau 1891-1942 Ausch
een tijd van vorming legde Rosa
witz). Zij was een niet-praktiserenop 25 juni 1941 de gelofte af als lid
de joodse die de weg naar de Kerk
van de derde orde van de karmel in
vond doordat zij zag hoe standvasEcht. Zij woonde in het gastenvertig christenen waren die groot lijblijf van de karmel en maakte zich
den moesten ondergaan. Na het
dienstbaar als ‘buitenzuster’. Op 2
De heilige Edith Stein
lezen van de levensbeschrijving
augustus 1942 werd zij om 17.00 uur
van de heilige Teresia van Avila,
door twee SS'ers afgehaald. Op weg
wist zij dat het haar roeping was om katholiek te wornaar de overvalwagen hoorden omstanders Edith tot
den. Zij werd gedoopt op 1 januari 1922. Edith werd leRosa zeggen: “Kom, wij gaan voor ons volk”. Zuster Terares in Speyer aan een kweekschool en lyceum voor
resia Benedicta a Cruce begreep wat er ging gebeuren.
meisjes. Hier ontwikkelde zij haar gelovige leven in perMet haar zus Rosa heeft zij haar leven gegeven voor haar
soonlijk gebed, studie en in wekelijkse biechtgesprekken
joodse volk en voor het nieuwe volk van God, de Kerk die
met haar biechtvader vicaris-generaal prelaat dr. Joseph
hun beiden de weg naar de Verlosser had gewezen.
Schwind. De heiligheid die zij hier ontwikkelde, gaf zij
door aan haar leerlingen. Zij wekte hen er niet alleen
In de volgende editie zullen we meer lezen over de
toe op om dagelijks de heilige Mis te bezoeken en aan
bijzondere groep katholieke joden die hierboven behet katholieke leven deel te nemen. Zij spoorde de toeschreven is en waarvan Edith en Rosa Stein dus deel
komstige huismoeders en leraressen aan een spiritueuitmaakten.
le band met God op te bouwen en voor elkaar te bidden.
Voor meer informatie over de vermoorde katholieke
Karmelietes
joden, zie: Hamans, P., Getuigen voor Christus. RoomsOp de vooravond van het feest van de heilige Teresia van
katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste
Avila (14 oktober 1933) trad Edith Stein in de karmel van
eeuw, P. Hamans (redactiesecretaris), ‘s-Hertogenbosch
Keulen in. Adolf Hitler was toen sinds 31 januari aan de
2008, 509-634. Recent is bijgewerkte editie in Duitse
macht. Vanaf het begin voerde hij een anti-joodse polivertaling verschenen: Die heilige Edith Stein und ihre
tiek. Na het noviciaat legde Edith op 21 april 1938 haar
Leidensgenossen auf dem Weg nach Auschwitz,
eeuwige professie af. Zij ontving de kloosternaam Tere(Bernardusverlag) Aken 2021.
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Priestervakantie naar Lermoos, Oostenrijk
Donderdag 28 juli t/m woensdag 3 augustus 2022
Grootseminarie St. Willibrord nodigt alle priesters van
harte uit om mee te gaan op de priestervakantie naar
Lermoos in Oostenrijk. Verblijf is in een viersterrenhotel. De prijs is slechts €650,- op basis van halfpension
en eigen kamer met douche en toilet (exclusief vervoer). Opgave is mogelijk tot 28 mei 2022 per e-mail via
pklaver@willibrordseminarie.nl. Contactpersoon is de
heer P. Klaver, tijdens kantooruren bereikbaar via telnr.
072-505 1073. Meer info: willibrordseminarie.nl
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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 ontvangt
dan de gebedskaart thuis en met enige regelmaat het Willibrordmagazine, 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.
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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 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.
Buro Marcel van
Richtbedrag voor de stipendia is
der Lubbe
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op rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464
Voor al uw financiële zaken
t.n.v. Het Grootseminarie o.v.v. mismvdlubbe@planet.nl
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Interview met docente Gabriella
Buirma - Rieu
Docente (s)preek-, presentatie- en communicatievaardigheden
Door Stefan Doss

W

ilt u zichzelf voorstellen?

Ik ben 33 jaar getrouwd met
Bert en rijk gezegend met
vijf prachtige kinderen, vier
dochters en één zoon, van 32 tot 25 jaar, waarvan drie getrouwd. We zijn grootouders van vier
kleindochters en drie kleinkinderen zijn op komst.
Van jongs af aan fascineerde mij stem- en taalgebruik in brede zin. Jarenlang werkte ik als logopediste,
in ziekenhuizen en onderwijsinstellingen en toen onze
kinderen jonger waren, in een eigen praktijk aan huis,
om er meer voor hen te kunnen zijn.
Ik ben me verder blijven verdiepen in het verband tus-

Hoe bent u bij de priesteropleiding terecht
gekomen als docent?
Al vroeg in mijn jeugd is God mij tegemoetgekomen. Ik bad en zocht Hem, maar herkende
Hem niet in de Kerk. Daar trof ik – in mijn omgeving - onverschilligheid aan en lauwheid (de
‘beruchte’ jaren ’60). Maar op mijn 16e ongeveer
liet God mij zien dat Hij wel degelijk in de Kerk te
vinden is, door een priester die met enthousiasme en
echtheid sprak over Iemand. Vanaf toen hield ik van de
Kerk als mijn thuis.
Misschien is het wel deze ervaring, die mij er uiteindelijk toe gebracht heeft om mijn vakkennis in te zetten
voor de Kerk. Voor mij was het immers wezenlijk hoe
deze priester mij liet zien dat het Woord van God levend
is waardoor ik Hem kon ontmoeten.
Zo’n 15 jaar geleden belde ik met de toenmalige rector,
nu Mgr. Hendriks, die blij was dat ik me kwam melden,
want blijkbaar zocht hij al heel lang naar iemand die dit
vak kon geven én ook gelovig was, want die combinatie
geeft een extra dimensie aan de inhoud.
Waarom is dit zo belangrijk voor priesters?

Priesterstudent Stefan Doss samen met Gabriella Rieu,
docent van Communicatievaardigheden

sen stemgebruik, lichaamsbewustzijn en psychologie én in ‘Verbindende Communicatie’. Lichaam, ziel
en geest zijn één. Wel te onderscheiden, maar niet te
scheiden. Alles hangt met elkaar samen en daarom
boeit het mij zo om de hele persoon van al deze kanten
te kunnen benaderen. Ik begeleid mensen bij spreek(stem en articulatie), presentatie- en communicatievaardigheden. En voor de priesteropleiding zet ik dus
de eerste ‘s’ tussen haakjes: (s)preek- enz.
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Natuurlijk is het Woord van God genadevol in zichzelf,
maar het is aan ons om alles te doen wat we kunnen,
om mee te werken met de genaden. Proberen eenvoudig en echt zijn in spreken, presenteren en communiceren hoort daar ook bij. Zonder opsmuk, retorische
techniekjes of trucjes, zonder ‘gelikt’ te willen doen.
Waar zit hem dat in? Wanneer ben je echt en wanneer
doe je iemand na? Hoe bespeur je dat? Hoe doe je dat,
eenvoudig en authentiek zijn? Daar zoeken we naar en
diep van binnen herkent iedereen heel goed wat welgemeend, doorleefd en oprecht is of juist gekunsteld. Zo
zitten we in elkaar en dat vind ik bijzonder.
O.a. de H. Kardinaal Newman was wars van retorische
trucjes en sprak over het belang van authenticiteit in
de voordracht van het Woord van God. ‘Authentiek zijn’
is nu een wat trendy begrip, maar het gaat hier over de
authentieke betekenis van het woord. Door te zoeken
naar echtheid, waarheid en eenvoud kan God door ons
heen handelen en spreken en werken we mee om echte
getuigen van Hem te worden. Zijn Blijde Boodschap
komt zo veel beter tot zijn recht.
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Heiligverklaring Titus Brandsma nabij?
Anno Sjoerd Brandsma wordt in 1881 geboren in de buurt van Bolsward. Als hij intreedt
bij de karmelieten neemt hij de kloosternaam Titus aan. In 1905 wordt hij priester
gewijd. Na eerst verschillende jaren docent te zijn geweest in het studiehuis van zijn
orde in Oss, wordt hij bij de stichting van de Rooms-Katholieke Universiteit in
Nijmegen in 1923 benoemd als hoogleraar. Hij doceerde geschiedenis van de
wijsbegeerte en vooral geschiedenis van de Nederlandse mystiek.
Door Pater Ward Biemans SJ

S

chrijvers uit de Moderne Devotie hadden de voorkeur van Titus Brandsma. Maar hij schreef bijvoorbeeld
ook over ‘Maria in haar verhouding
tot de Drie Goddelijke Personen’, onlangs
voor het eerst uitgebracht onder de titel ‘Maria. Een trinitaire theologie’. Naast zijn universitaire loopbaan was Brandsma actief op het terrein
van de katholieke journalistiek. Dit bracht hem ertoe
om in 1941 de redacties van katholieke dag- en weekbladen op te roepen om geen advertenties te plaatsen
van de Nationaalsocialistische Beweging, de NSB, die
samenwerkte met de Duitse bezetter. Daarop werd hij
begin 1942 gearresteerd. Na een verblijf in Arnhem
werd hij naar de gevangenis in Scheveningen gebracht,
waar hij nog verder kon werken aan zijn boek over de
heilige Teresa van Avila. In maart van hetzelfde jaar
wordt hij overgebracht naar kamp Amersfoort. Uiteindelijk wordt hij naar concentratiekamp Dachau overgebracht, waar hij op 26 juli 1942 sterft, waarschijnlijk
door een fatale injectie. In 1985 werd pater Titus als
martelaar zaligverklaard.
Een beroemde tekst van pater Titus is de toespraak die
hij gaf als rector magnificus van de Nijmeegse universiteit, over het godsbegrip door de eeuwen heen. In deze
rede laat hij zien hoe sterk het beeld dat mensen van
God hebben in de loop der geschiedenis veranderd is.
Hij concludeert dat als gevolg van de Verlichting veel
mensen een heel abstract begrip van God kregen, waardoor het persoonlijke karakter in het godsbegrip steeds
meer op de achtergrond raakte. De vraag die Brandsma
daarop laat volgen is welk godsbegrip zijn tijd dus nodig heeft. Ik denk dat zijn visie hierop nog steeds heel
actueel is. Hij stelt hierbij dat we God moeten zien ‘als
de diepste grond van ons wezen’, maar ook dat we Hem
‘niet slechts aanbidden in ons eigen wezen maar evenzeer in alles wat bestaat, allereerst in de medemens,
maar dan ook in de natuur, in het heelal, alomtegenwoordig en alles doordringend met het werk zijner
handen’. Dit moeten we in onze woorden en daden tot
uitdrukking brengen. Hoogleraar als hij is, voegt hij
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daaraan toe dat we bij deze intuïtie wel ons verstand moeten blijven gebruiken en niet in uiterlijkheden vervallen.
Dit jaar kwam Titus Brandsma verschillende
keren in het nieuws, omdat een wonder werd
erkend dat werd toegeschreven aan zijn voorspraak. Eind vorig jaar meldde het bisdom Palm
Beach dat artsen hadden geconcludeerd dat de genezing van de Amerikaanse pater Michael Driscoll medisch onverklaarbaar was. Deze karmeliet leed in 2004
aan een dodelijke vorm van kanker. Afgelopen mei
heeft de Commissie van Theologen van de Congregatie

pater Titus Brandsma (Bron: www.ocarm.org)

voor Zalig- en Heiligverklaringen zijn genezing erkend
als een wonder. Hierna volgen nog het oordeel van de
Congregatie zelf en tenslotte het oordeel van de paus
over een heiligverklaring.
Van Titus Brandsma zijn duizenden artikelen, speeches, aantekeningen en brieven bewaard gebleven. Vele
daarvan zijn nog niet gepubliceerd. Het Titus Brandsma
Instituut in Nijmegen en de Nederlandse provincie van
de karmelieten werken aan het beschikbaar maken van
deze teksten en aan het voorzien van bronvermeldingen en commentaren. Ze zijn in te zien op:
www.titusbrandsmateksten.nl

Op de pastorie van Bovenkarspel…
Voor deze editie van het Willibrordmagazine bezoeken we Alphen aan den Rijn, centraal
gelegen tussen Den Haag, Leiden en Utrecht. Alhier wonen de heer en mevrouw Ton (86) &
Marga (82) Meyer. Direct na hun trouwen zijn ze reeds naar Alphen verhuisd. “Het is hier zo
ontzettend fijn.” Nog altijd wonen ze in hetzelfde huis. Volgend jaar zijn ze 50 jaar getrouwd.
Vol dankbaarheid vertellen ze over hun levensloop. De Kerk speelt daarin een belangrijke rol
en in het bijzonder de pastorie van Bovenkarspel…
Door Pieter Klaver

M

arga groeit op in een katholiek gezin in het West-Friese Bovenkarspel. Eenmaal volwassen komt
Marga op een goede dag naar de
pastorie om peren te brengen. Een mevrouw
die werkzaam is op de pastorie neemt de peren in ontvangst. Ze nodigt Marga uit om eens
gezellig op bezoek te komen. Marga begrijpt er niets
van. Maar dan blijkt daar ook een zekere Ton aanwezig
te zijn! Ton: “Mijn halfzus werkte op de pastorie van Bovenkarspel en had me uitgenodigd. Ook ik wist nergens
van.” De vonk slaat over en enkele jaren nadat ze elkaar
leren kennen geven ze elkaar het ja-woord in de kerk
van Bovenkarspel. Ton komt uit Utrecht, maar ze kiezen
voor Alphen aan den Rijn vanwege het werk van Ton in
Den Haag. “Ik heb gewerkt als binnenhuisarchitect bij
een groot internationaal bedrijf.” Marga heeft met veel
plezier jarenlang gewerkt in een winkel met chique kleding. Samen krijgen ze twee zoons en inmiddels hebben ze ook vier kleinkinderen.

was dat ik vele seminaristen kende in de tijd dat
ik opgroeide. Dit kwam mede doordat één van
mijn broers naar het seminarie ging. Hij nodigde dan wel eens zijn medestudenten uit in
Bovenkarspel, bijvoorbeeld met de kermis. De
broer van Marga wordt priester, maar overlijdt
helaas op jonge leeftijd. Haar band met de Kerk
blijft. “In de parochie in Bovenkarspel bad ik dikwijls
de rozenkrans voor als iemand was overleden. Later
hielp ik hier in de parochie in Alphen aan den Rijn o.a.
met het rondbrengen van brieven.”

In dienst van de naaste
De inzet voor anderen staat bij Ton en Marga hoog in
het vaandel. Een grote passie die Ton en Marga samen
hebben gedeeld is de zorg voor mensen in het lokale
verzorgingshuis. Marga: “In het verzorgingshuis was
van alles te doen, van bardiensten tot het bezoeken van
de bewoners en het begeleiden van mensen van en naar
het ziekenhuis. Ton heeft dit werk wel 40 jaar gedaan.”
Helaas moesten ze beiden stoppen toen ze 75 jaar werden. Ton gaf tevens les. “Ik heb een tijd lang Nederlands
en wiskunde gegeven aan immigranten uit Marokko.”

Verweven met de Kerk
Ton heeft eigenlijk z’n hele leven al veel op met het geloof en de Kerk. “Vroeger was ik misdienaar in de kathedraal in Utrecht. Thuis baden we elke dag de rozenkrans.
Inmiddels ben ik al bijna 25 jaar aan de derde orde van
de Carmel verbonden. Elke dag bid ik de lauden en de
vespers van het getijdengebed.” Marga: “Het geloof
speelde een belangrijke rol in ons gezin. Het bijzondere

De heer en mevrouw Meyer

Het seminarie & pater Elders
Marga: “Ook mijn buurjongen werd seminarist en later priester. Wat een fijne mensen waren onze buren.
In het blad van het seminarie heb ik kort geleden nog
over mijn vroegere buurjongen gelezen, pater Elders.”
[Pater Elders is recentelijk overleden. Hij heeft jarenlang filosofie gegeven op Grootseminarie St. Willibrord.
red.] “Zodoende weet ik dus van dichtbij wat het priesterschap allemaal inhoudt.” De opleiding van priesters
gaat Ton en Marga nog altijd ter harte. “Laatst hebben
we het roepingenverhaal gelezen van Erik Venneker.
Dat was toch wel bijzonder. We steunen zijn opleiding
graag en hopen dat hij een goede priester wordt.”

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.

