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‘H

et is een vreemde tijd,’ is
een kreet die we ondertussen
bijna alweer twee jaar vrij regelmatig
bezigen, namelijk sinds het begin van
de corona-pandemie. Maar het lijkt wel alsof God van
ons vraagt om hier op een bepaalde manier mee om te
gaan. Sommigen vragen zich af: “Zullen we überhaupt
wel weer naar het “normale” teruggaan?” Ik ga hier geen
uitspraken over doen. Wel lijkt het mij denk ik goed om
te kijken wat God van ons vraagt in deze periode. We
vieren de geboorte van onze Verlosser in een kleine stal
van Bethlehem. Toen was het misschien ook wel een
vreemde tijd. Alle mensen moesten van de overheid
naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Zo moesten
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Afbeelding van de heilige Familie in de Genadekapel
van OLV ter Nood (H. Bijvoet)

Jozef en Maria op pad naar Bethlehem. Ze schikten zich
hiernaar en God werkte juist door deze beschikking
heen: de Verlosser, Zoon van David, moest juist in deze
plaats geboren worden. God is in staat om in elke tijd,
hoe moeilijk deze ook is, toch uiteindelijk Zijn plan van
verlossing voortgang te laten vinden. Dat is toch wel
heel bijzonder. De mens wikt en God beschikt, zouden
we kunnen zeggen. Het kleine Kindje Jezus in de kribbe
doet ons hier op een bijzondere manier bij stilstaan.
God heeft onze kleinheid aan willen nemen om ons te
verheffen, te verheffen uit onze kleinheid van zonde,
strijd en gekibbel, tot kinderen van God, delend in Zijn
Koningschap. Dat is de grootsheid die God ons geschonken heeft. Dat deze tijd ons mag inspireren om elke dag
“steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden,” zoals Petrus zo mooi zegt (2 Pe. 1,10). Veel
dank voor al uw gebed en steun het afgelopen jaar en
veel zegen voor het nieuwe jaar. Zalig Kerstmis!
p.s. Van 1 - 3 april zal het jaarlijks Oriëntatieweekend
gehouden worden. Voor meer info zie pg. 8 . Bidt u alvast
mee voor de vruchten van dit weekend? Dank u wel!

Willibrordlezing over Bijbelvertalingen
Tijdens het studiejaar wordt er in het seminarie op de 1e maandag van de maand een
“Willibrordlezing” gehouden over een onderwerp dat voor seminaristen en priesters
interessant is. De lezing werd dit keer verzorgd door Jaap van Dorp en ging over
de geschiedenis van de Nederlandse Bijbelvertalingen.
Door Richard Numan

D

e heer Van Dorp is sinds een paar
maanden met pensioen, maar
sinds 1991 heeft hij gewerkt als
oudtestamenticus voor het Nederlandse Bijbelgenootschap (NBG). Hij heeft
aan diverse Bijbelvertalingen meegewerkt, van
de Groot Nieuws Bijbel tot aan de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). In de lezing heeft hij zijn uitgebreide
kennis van zaken op dit gebied met ons gedeeld en hebben we ook enkele fraaie oude Bijbels mogen inzien.

De eerste gedrukte Bijbel
Tot aan de uitvinding van de boekdrukkunst werden
Bijbels handmatig overgeschreven door monniken. Zoals u waarschijnlijk al weet, waren de eerste Bijbels die
Nederland binnenkwamen, geschreven in het Latijn.
Omdat het overschrijven van Bijbels een zeer moeizaam proces was, waren er slechts weinig exemplaren
in omloop. Toen Johannes Gutenberg in 1439 een manier vond om boeken in drukvorm te maken, had dat
dan ook grote impact. Eindelijk kon de Bijbel zijn weg
naar een veel groter publiek vinden! Dat publiek werd
nog groter toen in 1477 in Delft een Nederlandse vertaling verscheen in een oplage van 250 stuks. Hiervan zijn
nog ongeveer 50 stuks over, die zeer kostbaar zijn.

Fraai versierd
De heer Van Dorp toonde ons in een PowerPoint-presen
tatie hoe een bladzijde van zo’n Delftse Bijbel er uit zag.
De eerste letter van de bladzijde was altijd veel groter dan
de rest en op unieke wijze met de hand getekend en versierd. De band van dergelijke oude Bijbels was van eikenhout met een kalfsleren bekleding. Overigens valt het op
dat het jaar 1477 waarin de Delftse Bijbel gedrukt is, ruim
vóór het optreden van Maarten Luther ligt. De veelgehoorde opvatting dat het dankzij hem is dat we Bijbels in
de volkstaal hebben is dus een misvatting. Er waren zelfs
al psalmen vertaald in het Nederlands in de 9e eeuw!

Bekende oude en moderne Bijbels
De Delftse Bijbel was de eerste in het (oud-)Nederlands,
maar deze bevatte nog niet het Nieuwe Testament en
de Psalmen. Een editie die wel volledig was, werd in

1526 uitgegeven door de protestantse drukker
Jacob van Liesvelt uit Antwerpen. Een roomskatholieke tegenhanger van deze Bijbel was
de Leuvense Bijbel uit 1548. Hiervan verschenen maar liefst 26 herdrukken tot aan 1599,
wat aantoont dat de Bijbel door de katholieken
in die tijd wel degelijk gelezen werd. Maar de bekendste Bijbel uit de zeventiende eeuw is toch wel de
Statenvertaling uit 1637 die in sommige protestantse
kringen nog steeds als de “standaardbijbel” wordt gezien. Deze editie was dan ook met behulp van de beste vertalers uit die tijd tot stand gekomen en de tekst
ligt heel dicht bij de bronteksten uit het Hebreeuws,

De heer Van Dorp toont een aantal bijzondere
oude Bijbels tijdens de lezing.

Aramees en Grieks. Het nadeel is dat het Nederlands
daardoor niet vlot leest, maar middels kanttekeningen
met uitleg wordt dat gecompenseerd. De statenbijbel
is vooral door de kanttekeningen beroemd en werd om
die reden ook in het Engels en Russisch vertaald.
In 1939 verscheen de Petrus Canisius-vertaling als eerste r.k.-editie vanuit de grondtalen. In 1975 verscheen
dan de Willibrordvertaling die we nu nog steeds voor de
lezingen in de r.k.-Kerk gebruiken. In 2004 is De Nieuwe Bijbelvertaling verschenen, gemaakt vanuit een samenwerking tussen katholieken en protestanten. Daar
is in 2021 een herziene versie van gemaakt. Al met al
hebben we in deze lezing weer heel wat geleerd over
het Boek waarin Gods Woord staat!
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Nieuwe student stelt zich voor
Mijn naam is David Ruiz-Clavijo, 24 jaar oud en van Spaanse komaf. Wel ben ik geboren
in Haarlem. Mijn ouders zijn als missionarissen in 1991 naar Nederland gekomen,
gezonden door de heilige Johannes Paulus II. Sinds september dit jaar ben ik begonnen
als nieuwe seminarist in het Grootseminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp.
Door David Ruiz-Clavijo Jimenez

M

ijn achtergrond

Het is dertig jaar geleden dat mijn ouders vanuit Spanje naar Nederland kwamen. Zij stonden open voor een bijzondere roeping, om als gezin beschikbaar te zijn voor de
missie van de Kerk. Zo zijn ze door loting gekozen om
naar Nederland te gaan. Anderen die toen door loting
werden gekozen gingen naar Centraal-Afrika, China of
Zuid-Amerika! Met de vier oudste kinderen vertrokken
ze naar Nederland. In Nederland is mijn jongste zus geboren, daarna ik en na een jaar mijn broertje.
Het katholieke geloof heb ik van huis uit meegekregen
en van de Kerk. Het was iets vanzelfsprekends, een deel
waar ik mijn leven aan toewijdde. Maar vaak stond ik
op de automatische piloot. Ik hoorde vele verhalen van
mensen die een moment van bekering hadden en God
hun leven veranderde. Maar ik had nog geen eigen “bekeringsmoment” of roeping. Het was altijd iets geweest
van andere mensen. Maar door het lijden dat ik had op
school en werk begon ik mij af te vragen waarom God
dat toestond en wat zijn plan was voor mij.

Wat ik voor het seminarie deed
Het geloof was voor mij belangrijk geweest. Maar aan de
andere kant was ik bezig met mijn eigen plannen, zoals mijn carrière en hobby’s. Toen ik mijn hbo-opleiding
Technische Bedrijfskunde had afgerond in 2020, vroeg
ik mij af wat God nou daadwerkelijk van mij wou. Want
ik voelde toch dat ik mijn wil deed en God niet voldoende
ruimte gaf in mijn leven. In dat jaar bad ik vaak tot God
dat Hij mij zou laten zien wat mijn roeping was, zijn wil.
Ik was toen bezig met de voorbereiding op mijn master
datawetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam.

Het moment van de roeping
Afgelopen zomer ben ik met een klein groepje (ook andere jongeren van missionaire ouders) een pelgrimstocht gaan doen in Rome met als thema’s het lijden en
kruis, de missie en het martelaarschap. Wij hebben bijzondere plekken gezien zoals verschillende basilieken,
de catacomben van de eerste martelaren en het kruis
van Christus. Tijdens deze pelgrimstocht had ik mij afgevraagd wat God van mij wil. Zo kreeg ik als antwoord
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Priesterstudent David Ruiz-Clavijo in de bibliotheek
van het seminarie in Nieuwe Niedorp

het Johannes-evangelie (Joh. 21, 1-8), bij toeval geopend, over de verschijning van Jezus in Galilea. Vooral
deze zin sprak mij aan: “Werp het net uit rechts van de
boot, daar zult ge iets vangen. Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen
vanwege de grote hoeveelheid vissen” (v. 6-7). Met deze
woorden schoot mij de gedachte te binnen dat God wat
groters heeft voorbereid voor mij dan mijn eigen plannen. God roept en wij antwoorden, zoals Maria heeft
gedaan: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede
naar uw woord.” (Lc. 1, 38). De apostelen herkenden Jezus door deze vangst en lieten alles achter om Hem te
volgen. Zo heb ik vertrouwd op deze woorden en ja gezegd! De masteropleiding die ik wou gaan doen heb ik
stopgezet. God heeft een groter plan voor mij, om wellicht als priester de Kerk te dienen en de mensen dicht
bij Christus te brengen. Deze stem die ik heb gehoord
volg ik en God zal mij langs wegen leiden die Hij voor
mij bestemd heeft!

De heilige Edith Stein en haar lotgenoten
op weg naar Auschwitz
Deel II
In de vorige aflevering van het Willibrord-magazine schreef Mgr. Hamans over Edith
en Rosa Stein, die – samen met een groep van 112 Nederlandse katholieke joden - in
1942 door het nazi-regime in Duitsland zijn vermoord in Auschwitz. In deze tweede
en tevens laatste aflevering van dit verhaal kunt u meer lezen over deze bijzondere
groep katholieke joden waar de gezusters Stein deel van uitmaakten.
Door Mgr. dr. P.W.F.M. Hamans

E

en speciale groep

De katholiek geworden joden die op
2 augustus 1942 werden opgepakt,
vormen om meerdere redenen een
speciale groep. Tot de arrestatie van de katholieke joden werd door de bezetter op 27 juli
1942 formeel besloten. Het was een represaillemaatregel tegen de Nederlandse bisschoppen die
vasthielden aan de katholieke visie op de mens. Daarom protesteerden zij in hun herderlijke brief van 26 juli
1942 tegen het onrecht dat alle joden werd aangedaan.
Zij beperkten zij zich niet tot de katholieke of de gedoopte joden.
Uit het feit dat Edith Stein als martelares zalig en heilig
is verklaard, blijkt dat de hoogste leiding van de Kerk in
haar dood een marteldood voor het geloof van de Kerk
ziet. Haar lotgenoten deelden in haar dood als jood
en als katholiek. Zij stierven als groep omwille van de
verkondiging van het katholieke geloof en de wijze van
leven die daarbij hoort.

Verbondenheid van katholieke joden
De levensbeschrijvingen van een deel van de vermoorde katholieke joden tonen ook een zekere interne eenheid. De joden die katholiek werden, waren niet zoals
veel diplomaten of politici bereid tot het sluiten van een
compromis. Zij accepteerden geen vergelijk waarin God
en geloof iets werd toegestaan en de mensen een stuk
ruimte voor eigen overtuiging bewaarden. Het martelaarschap van deze groep begint bij een zich compromisloos aansluiten bij wat God wil, bij geloof en Kerk.
Dit hielden zij vol tot in de dood.

Het offer van de bekering
De katholiek geworden joden hadden al een geschiedenis met God en de Kerk achter de rug, voordat zij op 9
augustus 1942 Hem hun leven ter beschikking stelden.

In de biografie van menige reisgenoot komt
voor, dat de betreffende persoon katholiek
werd en dat daardoor een breuk ontstond met
zijn of haar gezin of familie. Zo was het met
Edith en Rosa Stein. Zo verging het ook zuster Mirjam Michaelis (Berlijn 1889-1942 Auschwitz) van de congregatie van de zusters van
Sint-Jozef in Trier. Zij had onderdak gevonden in het
klooster ‘Mariënwaard’ in Maastricht. Zuster Maria Aloysia Löwenfels (Trabelsdorf 1915-1942 Auschwitz) was
zuster in de congregatie van de Arme Dienstmaagden
van Jezus Christus (Zusters van Dernbach) in Geleen.
Toen zij stierf was zij 27 jaar oud. Haar congregatie bereidt haar zaligverklaring voor. Zuster Judith Mendes
da Costa (Amsterdam 1895-1944 Auschwitz) werd een
vreemdeling in haar ouderlijk huis. Zij was in 1928 ingetreden bij de zusters dominicanessen van de H. Catharina van Siëna te Voorschoten. Gearresteerd op 2
augustus 1942 werd zij in Westerbork vrijgelaten. Zij
was een Portugese jood en de nazi’s wisten nog niet of
ook de sefardische joden uitgemoord moesten worden.
Toen zij hierover een besluit hadden genomen, werd
zuster Judith alsnog gearresteerd en vermoord.

Voorbij de grens van de geestelijke belast
baarheid
Meerderen van degenen die hun leven gaven, raakten
omwille van het geloof aan de grenzen van hun psychische rekbaarheid. Als katholiek kregen zij niet altijd de
kans hun capaciteiten in te zetten, omdat zij door de druk
van de omstandigheden verzwakt waren of omdat men
hen als jood enigszins voor de publieke reacties van bezetter en Nederlandse antisemieten wilde beschermen.
Soms geraakten een deel van de katholieke joden zozeer aan het einde van hun krachten, dat zij er in hun
leven als katholiek nadelen van bleven ondervinden. De
verpleegster Alice Reis (Berlijn 1903-1942 Auschwitz)

Willibrord magazine

6

kwam in een psychiatrische inrichting terecht en kon in
de congregatie van de Zusters van de Goede Herder in
Bloemendaal niet worden aangenomen. Later probeerde zij om in de karmel van Nijmegen toegelaten te worden. Ook dit mislukte. Dr. Ruth Kantorowicz (Hamburg
1901-1942 Auschwitz) kon vanwege haar zwakke gestel
niet worden toegelaten tot de karmel van Maastricht.

zen leefden in de abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven
in Berkel-Enschot en de zussen in O.L. Vrouw van Koningsoord in Berkel-Enschot. Mr. dr. Richard Bromberg
sr. uit Roermond was een neef van Lutz Löb, de vader
van de vijf trappisten. Bromberg was gemengd gehuwd
en werd met zijn vrouw en zijn beide kinderen in Westerbork vrijgelaten.

Geloof zonder voorbehoud

De familie De Man

Compromisloze trouw aan hun roeping tot de katholieke
Kerk kenmerkt de meesten van de beschreven katholieke joden die op 9 augustus 1942 in de gaskamer van
Auschwitz-Birkenau werden vermoord omwille van hun
geloof in Jezus Christus als de Messias (Verlosser) en omwille van hun trouw aan de Kerk en haar bisschoppen.

Eva Hamburger (De Man) was een goede vriendin van
Jenny Löb, de moeder van de vermoorde religieuzen.
Lutz en Jenny Löb waren peetouders van Marietje de
Man, het zesde kind van Eva en Herman. Herman de
Man was een beroemd schrijver (onder meer auteur van
de streekroman ‘Het wassende water’). Eva (Rotterdam
1905-1942 Auschwitz) en Herman de Man waren beiden
gedoopte joden. Hun gezin telde zeven kinderen. Herman was in Frankrijk toen de bezetting plaatsvond. Eva
en vijf van haar kinderen werden op 2 augustus 1942 in
Berlicum (N.-Br.) gearresteerd. In het dorp waren maatregelen genomen om het gezin te laten onderduiken als
er gevaar voor hen zou dreigen. Met de veldwachter was
afgesproken dat hij aan iemand van het verzet een codewoord zou doorgeven als er gevaar dreigde voor het
gezin De Man. In de nacht van 2 augustus kreeg burgemeester René A. van Rijckevorsel om 2.30 uur een telefoontje. Hem werd meegedeeld dat het gezin De Man
zou worden opgehaald. De burgervader belde daarop
met veldwachter De Lange die, in plaats van de verzetsmensen te waarschuwen, een wagen organiseerde om
het gearresteerde gezin weg te voeren. Om 7.00 uur werden zij gearresteerd en naar Amersfoort gebracht. Na
de oorlog is de burgemeester ontslagen omdat hij niet
gehandeld had zoals van hem verwacht mocht worden.

De poort van concentratiekamp Auschwitz

Oude bekenden
Het is ook opmerkelijk dat de wegen van enkele omgekomen katholieke joden elkaar reeds vroeger kruisten. Edith Stein leerde Ruth Kantorowicz kennen in het
huis van haar zus in Hamburg. Ruth was toen vier jaar
oud. Alice Reis werd op 27 december 1930 gedoopt in de
aartsabdij Beuron. Edith Stein ging daar vaak naar toe.
Aartsabt Raphael Walzer was haar biechtvader. Edith
Stein was peettante van Alice Reis. In het klooster van de
Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in Koningsbosch
(gemeente Echt) woonden twee zussen, Annemarie (20
jaar oud) en Elfriede Goldschmidt (19 jaar). Zij waren geboren in München. Hun ouders hadden hen in Nederland in veiligheid gebracht. De karmel van Echt had contact met dit klooster. Zij zaten reeds in de overvalwagen
toen Edith en Rosa Stein instapten.

De familie Löb
Uit het gezin Löb werden in de vroege morgen van 2
augustus 1942 drie broers (twee paters en een broeder) en twee zussen opgepakt. Zij waren allen lid van
de orde van de cisterciënzers. De mannelijke religieu-
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De hele groep zalig verklaren
De 112 katholieke joden die op 2 augustus 1942 werden
gearresteerd, offerden allen hun leven omwille van hun
trouw aan het geloof en de verkondiging ervan door de
bisschoppen in zeer moeilijke omstandigheden. Het
zou mooi zijn als deze hele groep, zoals reeds met Edith
Stein is gebeurd, als martelaren zalig en heilig verklaard kon worden. Zij waren allen een voorbeeld van
trouw aan het geloof, aan de Kerk en aan haar leiding.
Laten wij hiervoor bidden en de voorspraak inroepen
van deze bloedgetuigen.

Voor meer informatie over de vermoorde katholieke
joden, zie: Hamans, P., Getuigen voor Christus. Roomskatholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste
eeuw, P. Hamans (redactiesecretaris), ‘s-Hertogenbosch
2008, 509-634. Recent is bijgewerkte editie in Duitse
vertaling verschenen: Die heilige Edith Stein und ihre
Leidensgenossen auf dem Weg nach Auschwitz,
(Bernardusverlag) Aken 2021.

Oriëntatieweekend Heiloo 1-3 april 2022
Van vrijdagavond 1 tot zondagmorgen 3 april zal het
jaarlijkse Oriëntatieweekend gehouden worden.
Heb je wel eens het idee dat God je roept om priester te
worden en ben je 16 jaar of ouder, meld je dan aan. Mocht
je eerder graag nog wat contact hebben of dit voor jou
geschikt is, aarzel dan ook niet om contact te zoeken
met: rector Jeroen de Wit, telnr. 06-40125490 of e-mail
rector@willibrordseminarie.nl.
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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 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.
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Bidt u mee om roepingen?
Geef u op als lid van de gebedskring. Het verplicht u tot
niets, behalve tot gebed. U ontvangt een mooie gebedskaart en 4x per jaar het Willibrord-magazine. U kunt zich
opgeven met onderstaande antwoordstrook. Bij voorbaat
dank voor uw gebed.

Rachel’s Vineyard
Nederland
Rachel’s Vineyard
organiseert 18-20 februari
2022 een genezingsweekend
voor de verwerking van
abortus.
Opgave en informatie via:
www.RachelsVineyardNederland.com
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Vanuit een andere uithoek van Nederland
Vanuit een andere “uithoek van Nederland” mag ik u iets schrijven over mijn eerste
ervaring in mijn tijd van itinerantie – missiestage, niet in Nieuwe-Niedorp maar in
Kerkrade. Kerkrade ligt in het zuidoosten van het land; letterlijk een “uithoek van
Nederland”. Het bevalt me heel goed. Ik ben God dankbaar niet alleen voor nu, maar
ook voor de afronding van de priesteropleiding waarin ik Gods hulp heb ervaren.
Door Josué Mejía Sánchez

O

p zes oktober, de dag van de heilige
Bruno, heb ik het baccalaureaatexamen gedaan. Ik had daarvoor
op zijn voorspraak gebeden om te
mogen slagen. God zij dank ben ik mooi geslaagd en vooral heel blij, door de hulp van de
rectoren, staf van docenten, medebroeders van
het seminarie en de broeders en zusters in het geloof
die voor me hebben gebeden. Het behalen van het baccalaureaatexamen en daarmee de afronding van de studie van de priesteropleiding is voor mij heel zinvol. Ik
hou niet zoveel van studeren en ik vond het ook moei-

Josué filmt zijn stagepastoor Hans Kreuwels

lijk om in een andere taal, die niet mijn moedertaal is,
te studeren. Daarom is dit voor de Glorie van God, want
God roept mensen zoals ik om mij ten eerste Zijn liefde
en geduld te bewijzen en ten tweede om mij bij te staan
in situaties die voor mij onmogelijk blijken, om Hem
te kunnen dienen. Zo ben ik ooggetuige dat God recht
schrijft op kromme lijnen, want dat heb ik zelf ervaren.
Een van de onderdelen bij het baccalaureaatexamen
is de presentatie over de scriptie. Ik heb mijn scriptie
geschreven over het gemeenschaps-karakter van het
sacrament van boete en verzoening. Deze scriptie is
een verzameling van historische en liturgische gegevens over de oorsprong en de ontwikkeling van wat we
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nu kennen als de viering van het sacrament van
boete en verzoening. Het sacrament van verzoening heeft een gemeenschaps-karakter,
want het wezen zelf van het sacrament is kerkelijk en publiek. Door middel van het Tweede
Vaticaans Concilie en de liturgische vernieuwing wordt het gemeenschaps-karakter van het
sacrament uitgedrukt en zichtbaar in de boeteviering
met biechtgelegenheid, waarin de wezenlijke onderdelen van het sacrament intiem en individueel blijven
tegenover de bedienaar van het sacrament dat Jezus
Christus vertegenwoordigt. Bij het samenkomen tussen
broeders en zusters in het geloof om ten eerste met God
te verzoenen en als consequentie ook met de naaste te
verzoenen wordt de natuur en het effect van het sacrament in de boeteviering tot uitdrukking gebracht.
Mijn studie voor de priesteropleiding is dus afgerond,
maar de vorming is nog niet klaar. Daarom zit ik nu helemaal in Zuid-Limburg als stagiair bij pastoor Hans
Kreuwels die samenwerkt met de deken van Kerkrade
in een gebied met zes kerken en meerdere verpleegklinieken en bejaardenhuizen. Tevens is hij de priester
van de missio ad-gentes van Kerkrade, een gemeenschap van missiegezinnen van de Neocatechumenale
weg. Dat betekent dat ik daarbij moet zijn om te helpen.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik voor zo’n missieperiode
naar een ver land wou gaan om de missionaire ijver te
ervaren; waar ik niemand ken en om van nul af weer te
beginnen. Maar ik ben in Nederland gebleven, omdat
God dat wilde want zeven jaar geleden ben ik tijdens
mijn tweede jaar in Nederland naar Kerkrade gegaan. In
dat jaar heb ik eindelijk Nederlands geleerd, maar in de
praktijk hoorde ik echter meer dialect dan Nederlands.
Over mijn activiteiten in de parochie zou ik een “dagboek van een herdershond” kunnen schrijven: allerlei
ontmoetingen met parochianen, zieken en vrijwilligers, werkzaamheden als het verven van de kapel tot en
met het organiseren van uitstapjes voor jongeren van
de missio ad-gentes. Het is een heel pallet aan bezigheden waardoor ik me niet hoef te vervelen. Daar zorgt
mijn pastoor wel voor. Ik vraag u om voor mij te blijven
bidden opdat ik God altijd kan dienen.
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De heilige Stefanus, diaken en
martelaar
De gedachtenis van de heilige Stefanus wordt ieder jaar in de Kerk gevierd op 26
december. Maar omdat Tweede Kerstdag dit jaar op een zondag valt, wordt zijn feest
dit jaar overgeslagen, ten gunste van het hoogfeest van de heilige Familie van Maria,
Jozef en Jezus.
Door Pater Ward Biemans SJ

S

tefanus was de eerste christen die
met zijn bloed voor Christus heeft
getuigd. Hij was een leerling van
de apostelen en uitgekozen tot hun
helper in de diaconie, het dienstbetoon aan
de armen. Hij heeft kort voor zijn dood een
gloedvol betoog gehouden over Jezus, de Messias die gekomen is, zoals de profeten van het Oude
Testament het voorspeld hadden (Handelingen 7). Stefanus is vol van Gods Geest als hij spreekt over de verrezen Heer. Zijn toehoorders kunnen dit niet verdragen. Dat is niet zo heel vreemd, want als ze zijn woorden
zouden geloven, zou het waar zijn
dat zij de Messias hebben vermoord. Dat is een waarheid waar ze
niet aan wilden. Daarom richt hun
woede zich op Stefanus.
Dit zegt iets over de wijze waarop
de mensen het Woord van God
aanvankelijk niet wilden aanvaarden. Vandaag de dag zet de christenvervolging zich voort in vele
landen van het Midden-Oosten,
Afrika en Azië. Mensen die zich bekeren tot het christendom kunnen
hier vaak niet openlijk voor uitkomen. Ze worden gediscrimineerd,
gestraft en soms zelfs gedood.
Kerkgebouwen worden gesloten
of afgebroken. Desondanks blijven
hulporganisaties de christelijke boodschap waar mogelijk verkondigen, ze staan vluchtelingen bij, verstrekken noodhulp en onderwijs.
De tegenstand die christenen ondervinden omwille van
de Blijde Boodschap, die ondervond de heilige Stefanus ook. Op het einde van zijn leven ziet hij de hemel
open en aanschouwt hij de Mensenzoon en Gods heerlijkheid. Na zijn dood zullen vele geloofsgetuigen hem
volgen, mannen en vrouwen die overal ter wereld blijk
geven van hun geloof in God en in een betere wereld en
dit met de dood moeten bekopen. Wanneer wij getuigen
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van ons geloof en daarbij tegenstand ondervinden, mogen we vertrouwen op de Geest, die
ons zal ingeven wat we moeten zeggen. Het
geloof geeft ons kracht, hoop en moed, juist
ook in moeilijke tijden. Het vertrouwen in
God kan ons beschermen tegen negativisme,
verbittering en teleurstelling.
Stefanus was ook geheel ongebroken, hetgeen al
blijkt uit zijn laatste woorden, vlak voor zijn dood door
steniging: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan’. Tot het
einde toe bleef hij vergevingsgezind. Zo heeft Stefanus,
wiens naam in het Grieks betekent ‘hij die een krans
draagt’, de kroon van de overwinning ontvangen, met de liefde als
zijn wapen. Na zijn dood breekt er
een hevige vervolging uit tegen
de Kerk in Jeruzalem. Dit heeft tot
gevolg dat de christenen zich verspreiden over het gehele Joodse
land. Precies dat had de Heer hun
opgedragen, toen Hij zei: ‘Wanneer
ze u in de stad vervolgen, vlucht
dan naar een andere’. Zodoende
kon de Blijde Boodschap bekend
worden aan nog meer mensen.
De heilige Augustinus vertelt in
zijn boek over de Stad Gods (boek
22, hoofdstuk 8) over wonderen die
Stefanus na zijn dood bewerkstelligde. ‘Toen bisschop Projectus te
midden van veel toegestroomd volk een relikwie van
de roemrijke martelaar Stefanus naar de wateren van
Tibilis overbracht, vroeg een blinde vrouw aan de bisschop die de relikwie droeg, dichterbij te mogen komen. Ze reikte hem wat bloemen aan die ze mee had
gebracht, en kreeg ze van hem weer terug. Op hetzelfde
moment dat ze die tegen haar gezicht hield, kon ze zien.
Alle aanwezigen stonden versteld van verbazing, maar
zij ging jubelend voor hen uit en ging haar eigen weg,
zonder dat zij nog de hulp van een ander nodig had.’

Een hervonden schat
Mevrouw Pauline Meijers (75jr) komt uit Oegstgeest. Als lid van de gebedskring heeft ze
de gebedsdag wel eens bezocht, zo ook dit jaar. “De gebedsdag heeft mij veel goed gedaan.
Ik vond vooral de getuigenissen erg mooi. De seminaristen leggen vaak een hele weg af
voordat ze tot hun keuze komen.” Graag vertelt mevrouw Meijers over haar
levenservaringen, haar geloof en het belang van nieuwe priesters.
Door Pieter Klaver

“I

k ben opgegroeid in Oegstgeest en
paalde manier gevormd. “Ik heb veel rijkdom in de
kom uit een gezin van zeven meiswereld gezien, maar daarnaast tragische arjes en één jongen. We hadden
moede. Dat ging me aan het hart.” Het maakte
het niet breed, maar zo leerden
dat mevrouw Meijers zich graag wilde inzetwe wel delen met elkaar. We waren een geloten voor andere mensen. Een groot deel van
vig gezin en gingen elke week naar de kerk. Ik
haar leven werkte mevrouw Meijers als maatweet nog dat ik het vormsel mocht ontvangen. Ik
schappelijk werkster. Maar nu ze met pensioen
zocht een vormselheilige, maar ik kwam er niet
is, blijft ze zich actief inzetten voor anderen. “Ik doe
uit. Mijn vader heeft mij toen geholpen. Dat vond ik heel
nog steeds vrijwilligerswerk met ouderen.” Verder
fijn. We kwamen uit bij de heilige
heeft mevrouw Meijers nog een
Caecilia. Na de middelbare school
ander bijzonder talent. “Ik ontdekvertrok ik naar Engeland. Ook daar
te op latere leeftijd dat ik eigenlijk
ging ik naar de kerk. Een vriendin
best goed kon zingen. Toen dacht ik
vroeg eens aan mij waarom ik dat
weer terug aan mijn vormselheieigenlijk deed. Ik had er geen antlige, de heilige Caecilia. Het deed
woord op. Ik begon te twijfelen: was
mij glimlachen. [red. patroonheimijn geloof gebaseerd op mijn oplige van zangers en muziek] Ik
voeding, mijn scholing en de kerk?
ben in een koor gaan zingen en zo
Het leek alsof het niet uit mijzelf
kwam ik op een gegeven moment
kwam en zo stopte ik met naar de
terecht in een koor van de Matkerk te gaan.” Dit was voor methäus Passion. Ik zing daar al jaren
vrouw Meijers het begin van een
met plezier”.
lange zoektocht die zo’n tien jaar
De communie; een bijzonder
duurde. “Ik probeerde zo veel mogeschenk
gelijk te lezen over verschillende
religies en geestelijke stromingen.
“Het seminarie ken ik al heel lang.
Op een gegeven moment kwam ik
Het is zo belangrijk om te bidden om
uit bij Rudolf Steiner, grondlegger
priesterroepingen. Dat ik de comMevrouw Pauline Meijers
van de antroposofie, gebaseerd op
munie mag ontvangen is voor mij
een mengeling van onder andere
zoiets speciaals. Het maakt veel
christelijke, boeddhistische en Indiase elementen. Ik
indruk op mij. Als ik de communie ontvang, dan denk
voelde een leegte en besefte dat dat het ook niet was.
ik aan al die gelovigen die niet de communie kunnen
In die periode kwam mijn katholieke geloof weer terug.
ontvangen. Voor hen wil ik dan ook de communie ontOpeens was het er weer. Ik was zo gelukkig. Ik ontving
vangen. Dan besef ik hoe belangrijk het is om te bideen diep gevoel van liefde. Ik besefte dat Jezus voor mij
den om nieuwe priesters die ook de Heilige Mis kunwas gestorven. Het geloof was een gave die ik opnieuw
nen vieren. In mijn leven heb ik veel goede priesters
mocht ontvangen.”
mogen ontmoeten. Priesters helpen mij verder op de
weg van het geloof. Een preek is vaak een stimulans
Oog voor mensen in nood
voor mij om dingen op te zoeken en mij verder te verIn haar jonge jaren heeft Mevrouw Meijers veel gereisd
diepen. Priesters hebben veel betekend in mijn leen veel van de wereld gezien. Het heeft haar op een beven. Daarom steun ik de priesteropleiding van harte.”

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.

