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Woord van de rector

D

e Heer is verrezen, ja Hij is
waarlijk verrezen! We mogen Pasen 2022 vieren, ons grootste feest van het
kerkelijk jaar. En toch ligt er weer een zware
sluier over, nu niet meer door de corona-pandemie die
de wereld twee jaar in z’n greep gehouden heeft, maar
door een vreselijke oorlog in de Oekraïne. Ik hoop en
bid natuurlijk dat de situatie zich blijvend ten positieve
verandert, maar daarin is veel onzeker. Moet ons dat
weerhouden om Pasen te vieren? Nee, zeker niet, maar
we moeten hier wel de juiste vormen voor vinden, het
liefst samen met de vele mensen uit de Oekraïne die
inmiddels in ons midden zijn (al valt Pasen in de Ortho-
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doxe kerken één week later: zondag 24 april). Ook in het
Julianaklooster in Heiloo, waar het seminarie gevestigd
is, zijn een kleine 30 vluchtelingen uit de Oekraïne aanwezig. Pasen is het feest van de dood en de opstanding
van de Heer. Dit feest ontkent het lijden niet, maar laat
zien dat het lijden van Godmens Jezus niet zinloos is
geweest, maar vruchtbaar is geworden voor ons: hierdoor zijn wij met God verzoend. Middels ons doopsel
krijgen wij deel aan deze verzoening en ook deel aan
het leven van de Verrezen Heer. Hij is niet dood, maar
Hij leeft en wij hebben deel aan zijn leven. Maar waar
is Hij dan juist in deze momenten van zo’n groot lijden
voor de mensen van de Oekraïne? Ook hier komt het
erop aan om het lijden niet te ontkennen, maar juist de
lijdenden heel nabij te zijn, in gebed en concrete daden.
Hierin en op dat moment zullen wij de Heer ontmoeten
en moed krijgen en weten, dat er ook aan dit lijden een
einde komt. Wanneer en hoe weet alleen de Heer, maar
ons gebed zal hier vruchtbaar voor zijn, en dat er ook na
dit lijden de Verrijzenis gloort. Hij is niet dood, Hij leeft.
Alvast een Zalig Pasen!

Willibrordlezing over het fideïsme
De Willibrordlezing van februari werd gehouden door een bekende docent van het
seminarie: de heer Victor Ravensloot. Met een goed onderbouwd verhaal legde hij uit
waarom fideïsme niet overeenkomt met de katholieke leer. Hieronder vindt u een
samenvatting in mijn eigen woorden van deze lezing over dit boeiende, maar niet zo
makkelijke onderwerp.
Door Richard Numan

W

at is fideïsme?

Dit begrip kun je definiëren
als: “de religieuze waarheden
slechts in geloof aanvaarden”.
De reden waarom dit niet met de katholieke
leer overeenkomt, zit in het woordje ‘slechts’.
Bij ons geloof dienen we ons verstand namelijk
niet uit te schakelen, maar juist te gebruiken! Alleen
dan kan ons geloof goed tot zijn recht komen. Bovendien
kan zelfs een fideïst er niet aan ontkomen om – voordat
hij gaat geloven – eerst de betekenis van de gebruikte
begrippen en waarheden van het geloof met zijn verstand te leren kennen. De heer Ravensloot legde uit dat
wanneer je ‘de rede’ buiten beschouwing laat in jouw
geloof, jouw geloofsbron in feite een ‘duistere grond’
heeft. De bijbel, de dogma’s en de kerkelijke structuren
hebben wij nodig om ons geloof met ons verstand een
vaste bodem te geven.

kant en probeerde de geloofsleer met alleen het
verstand begrijpelijk te maken. Blaise Pascal
zegt vervolgens weer dat het geloof vooral
een zaak van het hart is. Wanneer in de 18e
eeuw de ‘Verlichting’ opkomt in Europa, krijgt
‘de rede’ weer de overhand in geloofszaken,
maar ook dan ontstaan er weer vrome tegenbewegingen zoals het piëtisme. De filosofen uit de 19e
en 20e eeuw dachten met behulp van de steeds verder
schrijdende wetenschap vervolgens nog dieper na over
de mens en zijn geloof. Ten slotte heeft Paus Johannes Paulus II in zijn encycliek ‘Fides et ratio’ (geloof en

Discussies door de eeuwen heen
In de 2000 jaar dat het christendom bestaat, heeft het
gevaar voor fideïsme steeds op de loer gelegen. Reeds
in de 2e eeuw was daar sprake van bij de strijd van Tertullianus tegen het gnosticisme. De gnostici beweerden
dat het lichaam slecht is en dat de geest van de mens in
principe goed is. De menselijke geest kan ‘verlost’ worden door steeds meer kennis over God te verkrijgen. Dit
komt niet overeen met de christelijke leer, want onze
verlossing krijgen we niet door kennis, maar dankzij
ons geloof in Christus. Echter, bij zijn bestrijding van
de gnostici sloeg Tertullianus door en misprees hij het
verstand in geloofszaken helemáál! In de 11e eeuw zien
we iets soortgelijks bij de bekende Italiaanse theoloog
Petrus Damiani. Hij keerde zich in zijn geschriften tégen mensen die het geloof ondergeschikt maakten
aan de rede, maar zélf waardeerde hij het ‘verstand als
gave Gods’ in zijn theologische bespiegeling nauwelijks.
Vanaf de 15e eeuw keert de discussie tussen geloof en
rede regelmatig terug. Luther en Calvijn laten het geloof vooral van binnenuit komen en kennen aan het
intellect (de rede) slechts een bescheiden rol toe. Descartes daarentegen sloeg weer door naar de andere

De heer Ravensloot tijdens de Willibrordlezing
over het fideïsme

rede) uit 1998 de katholieke opvatting hierover helder
uiteengezet voor de gelovigen van onze tijd. Geloof en
rede, zo zegt hij daar, zijn als twee vleugels waarmee de
mens opstijgt naar God; beiden zijn nodig en geen van
beiden mag gekortwiekt worden!

Woord van dank
Aan het eind van de lezing stond rector Jeroen de Wit
even stil bij het feit dat de heer Ravensloot als docent al
bijna 25 jaar aan het Grootseminarie St. Willibrord (dus
zolang als het bestaat) is verbonden. Met een mooie bos
bloemen werd hij hiervoor bedankt!
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De Targoems – blokcolleges over de
Aramese vertaling van de Bijbel
Elk jaar na de tentamenperiode van januari wordt er tijd vrijgemaakt voor
blokcolleges. Tijdens deze colleges verdiepen wij ons in bijzondere thema’s van de
theologie. Vanwege de coronapandemie werden de blokcolleges van de afgelopen
twee jaar afgelast. Maar gelukkig mocht het dit jaar weer doorgaan.
Door Stefan Benjamin Doss

D

it jaar liet gastdocent José David Albeza uit Spanje ons kennismaken
met de wereld van de Bijbel zoals
deze werd gelezen en gepredikt in
de synagoge. De cursus ging namelijk over de
Targoems. De Targoems is een Aramese vertaling of omschrijving van het Oude Testament.
Nadat het volk van Israël terugkeerde uit de ballingschap werd Aramees steeds meer de gesproken taal. Het
Hebreeuws werd minder gesproken en in de laatste eeuwen voor Christus werd het enkel de taal van de liturgie
en eredienst. Aangezien het volk niet meer de heilige
taal sprak noch begreep was het noodzakelijk dat er een
vertaling ontstond voor tijdens de liturgische vieringen.
Tijdens de liturgische vieringen werd er gelezen uit de
Hebreeuwse tekst, daarnaast was er een meturgeman
(vertaler) die deze tekst vers voor vers vertaalde. Voor
de meturgeman betekent vertaling iets heel anders dan
wat wij vandaag de dag onder vertaling verstaan. Bij ons
gaat het om de nauwkeurigheid van de tekst, terwijl de
meturgeman een reële interpretatie van de geschreven
tekst wilde weergeven opdat de hoorders de tekst op de
juiste wijze konden begrijpen. De rol van de meturgeman was deels de letterlijke betekenis (pshat) en deels
een diepere betekenis (midrash) van de tekst door te geven. Als een tekst verkeerd begrepen zou worden, dan
werd er bijvoorbeeld enige uitleg gegeven in de vertaling. Andere voorbeelden zijn dat niet-passend gedrag
van de aartsvaders werd verwijderd, er nadruk werd
gelegd op de zedelijke en godsdienstige opbouw van
het volk, het versterken van de messiaanse hoop of het
vermijden van anthropomorfistische beelden van God.
Het bestuderen van de Targoems is belangrijk om het
judaïsme ten tijde van Christus te begrijpen. De taal van
de Targoems is bovendien gelijk aan de taal die gesproken werd door de eerste christenen. De eerste christenen deden ook mee aan de diensten van de synagogen.
Later toen ze uit de synagogen werden gezet, namen ze
dezelfde gebedsstructuur mee. De woorden van Jezus
op het kruis in Mt 27, 46 geven ons de Aramese vertaling van psalm 21, 2 weer – ‘Eli, Eli, lema sabaktani?’ Dit
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laat ons zien dat toen al een Aramese weergave
van de psalmen gebruikelijk was. De Targoems
werden aanvankelijk mondeling doorgegeven
en het was verboden om ze op schrift te stellen. De oudste nog bestaande Targoems dateren niet van voor de 5e eeuw, maar er zijn vele
verwijzingen die tonen dat de inhoud van de Targoems eigenlijk bij de oudheid hoort.

College over de Targoems tijdens de gebruikelijke
blokcolleges in februari

Er bestaan Targoems voor alle canonieke boeken van de
Bijbel behalve die van Daniel, Ezra en Nehemia. Er zijn
meerdere Targoems voor sommige boeken. Zij zijn in
drie verdeeld m.b.t. oudheid en taalgebruik: (1) Targoem
Onkelos en Targoem Jonathan (Babylonië); (2) Palestijnse Targoems; (3) Targoem van de hagiografie.
Het belang van de Targoems en het bestuderen ervan
kan men niet onderschatten. Ze zijn ontzettend belangrijk geweest, ook voor de redactie van het Nieuwe
Testament.
Tijdens de les hebben wij met vele geselecteerde teksten
gewerkt. Dit zorgde ervoor dat de colleges zeer levendig
en indrukwekkend ervaren werden. Onze kennis van de
rijke traditie, gebruiken en gewoontes van het Joodse
volk zijn zeer verrijkt gedurende de colleges gehouden in
het Redemptoris Mater-seminarie te Nieuwe Niedorp.

Synodale Weg - Kerk in overleg
Paus Franciscus heeft een bisschoppensynode bijeengeroepen. Deze moet in oktober
2023 in Rome worden gehouden. Het gaat om een unieke synode. De heilige Vader wil
dat heel de wereldkerk in een synodaal proces wordt betrokken. Alle gelovigen worden
uitgenodigd mee te bidden, mee te denken en mee te spreken ter voorbereiding op
deze bisschoppensynode. Dit roept vragen op. Wat is een synodaal proces? Welke
betekenis kan dit voor de Kerk hebben? Welke invloed gaat er uit van de besluiten of
adviezen die eruit voortkomen? In enkele bijdragen wil ik, dankzij kerkhistoricus
Mgr. dr. P. Hamans, u informeren.
Door David Ruiz-Clavijo

D

e heilige Vader wil de hele Kerk betrekken in een ‘synodaal proces’.
Hij hoopt dat de gelovigen in de
Kerk zich persoonlijk en gezamenlijk gaan bezinnen op het geloof en op
de toepassing ervan in hun zedelijk handelen.
Het is de bedoeling dat de Kerk door deze bezinning zich op een meer bewuste wijze verdiept in de
bron van haar eenheid (communio); dat wil zeggen in
de ene boodschap van Jezus Christus en zijn openbaring. Vanuit de inhoud en de eenheid van het geloof in
heel de wereldkerk weten de gelovigen zich meer bewust van hun ‘katholiciteit’, hun eenheid met allen die
op aarde Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap volgen.
De gelovigen zullen zich opnieuw bewust worden, dat
zij deelnemen aan de heilige Kerk (‘participatio’). Bij
gelegenheid van deze bezinning op het eigen geloof in
het kader van de wereldsynode, kunnen gelovigen zich
opnieuw bewust worden van hun missionaire zending
in de wereld waarin zij leven (missio).

De drie fasen van de wereldsynode 2021-2023
Deze synode kent drie fasen.
De eerste vindt plaats in alle bisdommen van de wereldkerk. Deze fase wordt het ‘consultatieproces’ genoemd. Dit deel van de synode duurt van oktober 2021
tot 15 augustus 2022. Bisschoppen, priesters, religieuzen, andere gelovigen en eventueel ook mensen die de
Kerk hebben verlaten of nog niet het geluk hebben tot
haar te behoren, worden tot een synodaal gesprek uitgenodigd. Deze bijeenkomsten worden in de bisdommen, dekenaten en parochies gehouden. Aan de hand
van vragen kan men het geloof onder woorden brengen
en suggesties doen voor de opdracht van de Kerk in de
hedendaagse wereld. Het is de bedoeling dat het volk
van God, onder leiding van de Heilige Geest, aan het
woord komt en zijn geloof, moraal, verbondenheid in de

Kerk en zijn verwachtingen formuleert. Hierbij
komt de Kerk aan het woord in haar eigen omgeving en leefwereld. De hierdoor verzamelde
informatie wordt naar het bestuur of de curie
van het bisdom gestuurd. Deze maakt er een
rapport van dat naar het secretariaat van de
bisschoppenconferentie gaat. Hier worden de
verschillende rapporten verzameld en tot een enkel
document gemaakt. Dit eindrapport van een kerkprovincie wordt naar het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome gezonden.
De tweede fase vindt plaats op internationaal niveau.
In de vijf continenten wordt een pre-synode gehouden.
Hier komt de Kerk in een eigen cultuurkring aan het
woord. Deze fase zal in het najaar van 2022 beginnen
en eindigt in het voorjaar van 2023. Ook hier wordt een
verslag opgemaakt en naar het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome gezonden.
De derde fase vindt in Rome plaats. De informatie uit de
twee eerdere fasen wordt door het secretariaat van de
bisschoppensynode in Rome bijeengebracht en tot een
werkdocument (instrumentum laboris) omgevormd.
Dit document zal dan als basis fungeren voor de eigenlijke bisschoppensynode die in oktober 2023 in Rome is
gepland. Hier komen vertegenwoordigers van de kerkprovincies of landen bijeen die de informatie uit de wereldkerk zullen bespreken.
Na deze bisschoppenvergadering in Rome zal de heilige Vader een afsluitend document schrijven. Hierin
kan hij richtlijnen formuleren die leiding kunnen geven
aan een proces dat leidt tot vernieuwing van geloof en
Kerk in de huidige tijd.
Vervolgens is de wereldkerk weer aan zet. In de bisdommen kan men dan gebruiken en toepassen wat in het hele
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proces bijeengebracht is. Een goed deel van de vernieuwing van de Kerk zal in de eigen kring van het bisdom en
de federaties van parochies plaats horen te vinden.

Besluiten
Doordat de bisschoppen van heel de Kerk bijeenzijn,
onder leiding van de paus, komt in zekere zin in een
oecumenisch concilie heel de waarheid van de openbaring en heel het geloof dat Jezus heeft verkondigd bijeen. Op deze wijze wordt vanuit het geloof van de Kerk
gekeken naar de onderwerpen die op de agenda van het
concilie zijn geplaatst. Niet de mening van een bisschop
is doorslaggevend, maar de waarheid van het geopenbaarde geloof. De Heilige Geest wijst hierin de concilievaders de weg.

Mgr. J. Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam
sprak in zijn preek tijdens de opening van de synode
in zijn bisdom op 17 oktober: “Het gaat niet erom dat
er een soort enquête wordt gehouden of een peiling of
een stemming, het gaat veel meer om het samen luisteren naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. Het
is dus ook een proces van gebed, van luisteren, open
staan voor elkaar en voor de stem van God. Graag bid ik
en hoop ik dat dit proces van synodale consultatie veel
mooie vruchten mag dragen”.
Het gaat bij een synode niet zozeer om de eigen mening. Een synode hoort geleid te worden door de Heilige
Geest. Luisteren naar zijn leiding is onontbeerlijk. Doet
men dit niet, dan wordt een synode een vergadering van
mensen die ieder hun persoonlijke
gelijk inbrengen. Nee, in een synode wordt het persoonlijke geloof
door de Heilige Geest bijeengebracht ten dienste van heel de Kerk.
Zo kan een synode de Kerk meer
bijeen brengen in geloof, liefde en
zorg voor de medemens (caritas).

Synode
20 21
20 23
Voor een synodale Kerk
communio

participatio

missio

Alle bisschoppen hebben in een oecumenisch concilie
stemrecht. Het is echter niet zo dat beslissingen met
democratische meerderheid van de stemmen worden
genomen. Een concilie of synode is geen parlement
waar over wetten wordt gestemd die vaak door de media op de agenda zijn gezet. De bedoeling van een concilie is evenmin een uitvoeren van opinieonderzoeken
of het goedkeuren van wat mensen nog van hun geloof
overhebben. Ook gaat het niet om een meerderheid van
stemmen, maar om onder leiding van de Heilige Geest
samen op weg gaan om de waarheid van de openbaring
te begrijpen en te formuleren. Het is een gezamenlijk in
gebed zoeken naar de formulering van de waarheid die
Jezus Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd.

Voorbereiding in de Kerk in Nederland
Met een eucharistieviering op 10 oktober 2021 opende
paus Franciscus de diocesane fase van de synodale weg.
Op 17 oktober 2021, openden de bisschoppen in hun diocees de synodale weg.

7

Jaargang 24 • Nummer 2

Drie onderwerpen
Het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome publiceerde
in september 2021 tien thema’s die
als leidraad kunnen gelden voor de
besprekingen in de bisdommen.
Op deze wijze wordt er richting
gegeven aan de gesprekken en de
systematisering ervan. Het is niet
nodig alle tien de onderwerpen
speciaal te overdenken.

De Nederlandse bisschoppen hebben drie onderwerpen speciaal aanbevolen. Dit zijn: ‘Vieren’, ‘Medeverantwoordelijk voor missie’ en ‘Dialoog in Kerk en samenleving’. De bisschoppen maakten deze keuze omdat zij
naar eigen zeggen bezorgd zijn “over de kwetsbaarheid
van de Kerk en het christendom in ons land en in de
westerse samenleving én door de hoop dat het christendom en de Kerk in onze streken toekomst en voortgang zullen kennen. De bisschoppen herkennen in deze
drie thema’s bovendien de trefwoorden: communio,
participatio en missio”. Bij elk van deze thema’s is een
aantal vragen beschikbaar waardoor de gesprekken in
een gezamenlijk kader plaats kunnen vinden.
Als gelovigen zijn wij allen uitgenodigd om deel te nemen aan dit proces. Dit kan ons helpen om ons geloof
te herbronnen en te vernieuwen; de verbondenheid in
de Kerk te herontdekken en in de liturgie te vieren; het
geloof uit te dragen en voor te leven aan wie geloven,
nog niet geloven of niet meer geloven. De synode kan
op deze wijze het begin zijn van een nieuwe toekomst.

Misintenties

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

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.

035 6946350
info@deboog.nl
deboog-uitgeverij.nl

DE BOOG
Federico Suárez

Jozef van Nazareth

D E B OO G

Bidt u mee om roepingen?

God roept
-Verhalen,voorbeelden en anekdoten
uit het dagelijks
leven en uit de
geschiedenis van
de heiligen, als hulp
om Gods plan met
ons beter te leren
kennen.

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 Willibrordmagazine. U kunt zich
opgeven met onderstaande antwoordstrook. Bij voorbaat
dank voor uw gebed.

Priestervakantie naar Lermoos, Oostenrijk
Donderdag 28 juli t/m woensdag 3 augustus 2022
Alle priesters zijn van harte uitgenodigd 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). Contactpersoon is de heer
P. Klaver, tijdens kantooruren bereikbaar via telnr. 072505 1073. Opgave mogelijk tot 28 mei 2022 via pklaver@
willibrordseminarie.nl. Meer info: willibrordseminarie.nl

Alfonso Aguiló
€ 16,50
E-boek € 11,50

Jozef van Nazareth
- Dit boek laat de
echtgenoot van
Maria en de vader
van Jezus uit zijn
schaduw treden
en helpt ons om te
komen tot een
grotere liefde en
devotie voor deze
heilige.

Federico Suárez
€ 17,50
E-boek € 12,50

Jezus en de Joodse
wortels van Maria
- Dit boek is bestemd
voor ieder die zich
afvraagt wat de
Bijbel ons nu te
zeggen heeft over
Maria, de moeder
van Jezus.
Brant Pitre
€ 15,75
E-boek € 10,50

Voor meer informatie over boeken en bestellingen:
www.deboog-uitgeverij.nl - info@deboog.nl - 035-6946350

Colofon

Rachel’s Vineyard
Nederland
Rachel’s Vineyard
organiseert 13-15 mei 2022
een genezingsweekend voor
de verwerking van abortus.
Opgave en informatie via:

Buro Marcel van
der Lubbe
Voor al uw financiële zaken
mvdlubbe@planet.nl
of kijk op www.mvdl.eu
Telefonische info:
06 5473 2032

www.RachelsVineyardNederland.com

JA,

ik wil graag meebidden om (nieuwe)
priesterroepingen en word lid van
de gebedskring.
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Op bezoek bij de heer Leeman,
docent van het eerste uur
De heer Arnold Leeman, docent op het seminarie van het eerste uur, moest twee jaar
geleden helaas wegens gezondheidsredenen stoppen met lesgeven. Ik zocht hem
daarom thuis op. Wat er volgde was een prachtig gesprek over het prille begin van
het seminarie tot het heden.
Door Eric Venneker

K

unt u ons vertellen hoe u betrokken
bent geraakt bij het seminarie?
“Mijn belangstelling voor de seminaries is eigenlijk al vlak na de
oorlog ontstaan. Ik zat in de vierde klas van
het Gymnasium en was toentertijd misdienaar
in de Willibrordkerk te Utrecht. Met mij waren er
nog een aantal misdienaars. Drie van hen vroeg ik
later, toen zij terugkwamen van het seminarie, wat zich
daar had afgespeeld. Eén van hen antwoordde hierop:
“Je kunt wel naar het seminarie gaan, maar dat leidt niet
tot vroomheid of heiligheid.” Rond het jaar ’68 werden
de seminaries zelfs opgeheven wat natuurlijk zeer te
betreuren was. In plaats daarvan werd onder andere de
KTH (Katholieke Theologische Hogeschool) opgericht,
wat uiteindelijk nauwelijks priesters opleverde. Na lang
nadenken en overleggen ben ik samen met pastoor
Meershoek in Heiloo begonnen om voor priesterroepingen te bidden. Want, zo zei pastoor Meershoek, mijn
oud-collega klassieke talen: “Er is iets mis. We moeten
voor priesterroepingen bidden, want zo gaat het de verkeerde kant op.” Hier zijn we dus in 1978 mee gestart,
eerst met een klein groepje, later werd er hiervoor een
stichting opgericht. Ja, bidden voor priesterroepingen
is niet alleen nodig voor nieuwe roepingen maar ook
voor het behoud van de reeds door God geroepen priesters, iets wat tegenwoordig net zo belangrijk is!”
U bent ook lange tijd docent klassieke talen geweest op
ons seminarie. Wanneer bent u daarmee begonnen?
“Toen het seminarie Redemptoris Mater (in 1991 naar
Nederland gekomen) zich in 1993 in Nieuwe Niedorp
vestigde, vroeg de toenmalige bisschop Mgr. Bomers of
ik bereid zou zijn Latijn en Grieks te gaan geven aan de
studenten. Wel waarschuwde hij mij voor het feit dat er
nogal wat mensen tegen de komst van het seminarie
waren. Wat andere mensen denken is mijn zaak niet, zo
redeneerde ik, er moeten mensen geholpen worden en
dat deed ik dus ook. Ik voelde mij zeer vereerd en ben
toen elke week met het openbaar vervoer naar het afgelegen Nieuwe Niedorp gereden. Het was toen nog een
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kaal gebouw en er was nauwelijks materiaal. Ik
zorgde voor tabellen, overzichten, woordenlijsten en natuurlijk voor de lessen Grieks en
Latijn. In Nieuwe Niedorp ben ik blijven lesgeven tot het studiejaar 1996-1997, waarna
ik verder aan beide seminaries les ben gaan
geven bij Casa Carmeli aan de Bekslaan in Vogelenzang, waar het Grootseminarie nieuw leven werd
ingeblazen. Later in 2007 is de opleiding verhuisd naar

De Tiltenberg. Ik herinner mij nog goed dat het bij Casa
Carmeli wel wennen was. De leslokalen waren best oud.
Later kwam De Tiltenberg en ben ik daar gaan lesgeven.
In 2016 is Heiloo centrum geworden van de priesteropleiding waar ik twee jaar geleden wegens gezondheidsredenen gestopt ben.”
Hoe heeft u lesgeven aan de priesterstudenten
na al die jaren ervaren?
“Scholieren van tegenwoordig zijn meestal niet voldoende gemotiveerd omdat zij lang niet altijd beseffen
waarom zij studeren; bij jullie is dat anders. Jullie hebben een keuze gemaakt en ik heb de afgelopen jaren
duidelijk gezien dat jullie veel inzet tonen. De resultaten zijn daarom doorgaans heel goed. Het voordeel van
kleinere groepen is toch wel dat er meer aandacht voor
het individu mogelijk is, wat zeker een positief effect
teweegbrengt. De zichtbaar goede inzet en motivatie
van de studenten heeft mij altijd zeer goed gedaan.”

HEILIGDOM
ONZE LIEVE VROUW
TER NOOD
HEILOO

Foto’s: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, collectie Julianazusters (Z076), BM-202121 (van Leer’s Fotodrukind. N.V.), BM-202106 (Fotopersbureau Het Zuiden)

Tentoonstelling

JULIANAZUSTERS

Zorg uit
handen
Vanaf 28 mei 2022
Te bezoeken elke tweede en
vierde zaterdag van de maand
tussen 10.00 - 12.00
en 14.30 - 17.00 uur
Het Julianaklooster
Hoogeweg 65, Heiloo
www.olvternood.nl
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Heilige Catharina van Siena
Op Palmzondag 5 maart 1347 werd Catharina van Siena geboren. Haar tweelingzus
stierf kort daarna. Catharina was een graag gezien kind voor haar familieleden en de
vrienden van haar ouders. De biechtvader van de familie, een dominicaan, vertelt dat
ze als zesjarige een visioen had van Christus die, gekleed in pauselijke kledij, een tiara
op zijn hoofd en vergezeld door drie apostelen, haar zegende. Deze gebeurtenis zou
haar latere zending in relatie tot de heilige Stoel symboliseren.
Door Richard Numan

T

oen Catharina dertien jaar was, sloot
ze zich aan bij de derde orde van
Sint-Dominicus. Ze bracht drie jaar
door in gebed en contemplatie in
het ouderlijk huis, maar de drie volgende jaren verzorgde ze zieken en mensen die in armoede leefden in Siena. Hoewel ze hiervoor in
een mystieke ervaring van Christus bevestiging had
ontvangen, kreeg ze kritiek van stadgenoten die haar
zeiden dat als ze God wilde dienen, ze beter in haar cel
kon blijven.
Catharina van Siena was een jonge lekenvrouw zonder
officiële rol of titel binnen de Kerk, en toch aarzelde ze
niet om brieven te schrijven of te dicteren aan allerlei
soorten mensen: kardinalen, monniken, familieleden, nonnen, kluizenaars, weduwen,
priesters, een huursoldaat, een koning,
een tiran, een koningin, een prostituee, een advocaat, een dichter,
en twee pausen, Gregorius XI en
Urbanus VI. Haar geestelijk begeleider en goede vriend Raymond van Capua schreef over
haar: ‘Mijn hart stroomt over
als ik eraan terugdenk, en het
dwingt me om deze mysterieuze aantrekkingskracht vast
te leggen die deel uitmaakte
van wie zij was. Het liet zich
voelen, niet alleen door haar
gesproken woord, maar alleen
al door het feit dat iemand aanwezig was waar zij was. Daardoor
trok zij de zielen van de mensen
naar de dingen van God, en maakte
hen blij met God zelf. Zij verdreef de
moedeloosheid uit de harten van allen die
haar gezelschap deelden en verdreef de neerslachtigheid van geest en alle depressieve gevoelens en
bracht daarvoor in de plaats een vrede van de ziel die zo
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diep was dat zij die zelf niet kenden.’
In die dagen verbleef paus Gregorius XI niet in
Rome, maar in Avignon. Catharina schreef in
1376 naar de paus en reisde naar Avignon om
hem te smeken zich weer in Rome te vestigen.
Zes maanden later keerde hij inderdaad naar
Rome terug. Paus Urbanus VI werd in 1378 gekozen in Rome, maar dertien kardinalen die hiermee
ontevreden waren, kozen Clemens VII als tegenpaus.
Catharina klom opnieuw in de pen, ditmaal om Urbanus VI te bemoedigen. Haar belangrijkste bijdragen zitten niet in de politieke sfeer, maar in de leer die blijkt
uit haar geschriften. Hieronder volgt een fragment uit
het beroemde werk ‘De Dialoog’, opnieuw vertaald door
zuster Catharina Al o.p., oud-student van de Tiltenberg. De heilige Catharina van Siena laat
God spreken tot haar ziel:
‘Dit is het hoogste verblijf van het juiste inzicht, dat uit de naastenliefde is
voortgekomen. Je begrijpt nu, dat
elke ziel, die naar genade verlangt, veel inzicht moet hebben.
Ze moet Mij namelijk liefhebben met een oneindige en onbegrensde liefde, maar haar
naaste met mate, met een afgebakende liefde, om zichzelf
niet het kwaad te berokkenen
een zonde te begaan om de
ander maar van nut te zijn.’
Catharina is de enige vrouw
die als leek is uitgeroepen tot
kerklerares. Ze is tevens patrones
van Europa. Haar gedachtenis is op
29 april.

Pompeo Batoni, Extase en stigmatisering van
de H. Catharina van Siena, 1743.

Hoopvol voor de toekomst
Mevrouw Paula Putman (72) woont met haar man Jean in Zaandam. Ze is een trouwe
kerkgangster van de Bonifatiusparochie in Zaandam waar pastoor Goedhart jarenlang
pastoor is geweest. Nog niet zo lang geleden is hij overleden. “Iedereen was gek op hem.
Hij hield echt van de mensen.”.
Door Pieter Klaver

M

evrouw Putman groeit op in Amsterdam in een katholiek gezin
van zes kinderen. Het geloof
speelt van jongs af aan al een
voorname rol in haar leven en dat is altijd zo
gebleven. Na de ULO vindt Paula een kantoorbaan bij een groot internationaal bedrijf en aldaar
leert ze haar man Jean kennen. “Jean woonde tot z’n
19e in Frankrijk en kwam daarna naar Nederland. We
zijn getrouwd en in Wormerveer gaan wonen. Samen
hebben we twee zonen gekregen, Christian en Frank. Bij
Christian bleek al snel iets niet in orde te zijn. Hij had
een verstandelijke handicap en de
artsen voorspelden dat hij niet heel
oud zou worden. Gelukkig is dat
niet uitgekomen. Hij is nu 41 jaar en
woont in een zorginstelling op antroposofische basis. Helaas is hij op
z’n veertiende invalide geworden.
Zodoende zit hij nu in een rolstoel.
Mijn man en ik hebben natuurlijk
veel zorgen om hem gehad, maar in
het gebed heb ik op moeilijke momenten zo veel innerlijke rust en
troost mogen ontvangen. Dat kan
ik oprecht zeggen. Mijn zoon Frank
werkt voor de GGZ in Heiloo.”

nemers doen me veel goed. Ik zie hoe belangrijk
priesters kunnen zijn.” Verder is mevrouw Putman erg muzikaal. “Toen ik een piano kreeg
ben ik pianolessen gaan nemen. Daarnaast
heb ik in diverse koren gezongen. We traden
dan dikwijls als koor op met korendagen.”

Warmte en nabijheid
“Ik vind het belangrijk om lid te zijn van de gebedskring
van het seminarie. Ik geloof echt in de kracht van het
gebed. Ook de financiële ondersteuning is wezenlijk.
Als je iets heel waardevol vindt en er blijkt financiële

Met een bezield hart
Paula is in haar leven al op vele
manieren actief geweest in de parochie. Zo was ze
een tijd lang lid van het parochiebestuur, deed ze de
ledenadministratie en maakte ze namens de parochie
tevens deel uit van de dekenale vereniging van het
dekenaat Zaanstreek. Tegenwoordig brengt ze net als
haar man het parochieblad rond. “Verder houd ik erg
van het lezen van boeken over het geloof. Zo heb ik
boeken gelezen van de heilige Teresia van Lisieux, de
heilige Augustinus, Carlo Carretto en natuurlijk van
Henri Nouwen. Ook ga ik regelmatig naar retraitedagen in Heiloo die worden geleid door een priester.
De verdieping en het contact met de andere deel

ondersteuning nodig, dan moet je dit doen als dat
mogelijk is. Verschillende seminaristen hebben stage
gelopen in onze parochie hier in de Bonifatiusparochie in Zaandam. De seminaristen konden veel leren
van onze pastoor Goedhart. Hij was echt een mensenmens, met zo veel uitstraling van warmte en nabijheid.
Vooral de ontmoeting na de H. Mis op zondag was belangrijk voor hem. Dat was het uitgelezen moment om
zijn parochianen te spreken. Hij had een open hart voor
iedereen. Dat voelde je gewoon. Het maakt mij hoopvol
dat er ook in de toekomst priesters zullen zijn die de
gelovigen kunnen begeleiden op hun levensweg.”

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.

