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D

e zomer staat voor de deur!
De seminaristen blokken in deze
dagen nog voor hun laatste examens en
dan komt het zomerreces. U begrijpt dat ze
hier naar uitkijken. De zomermaanden juli en augustus
worden niet alleen gevuld met wat tijd voor vakantie en
doorbrengen met familie, maar ook met circa drie weken stage in een parochie of in een andere kerkelijke of
maatschappelijke context. Het is voor de seminaristen
altijd heel leuk om deze mogelijkheid te gebruiken om
even heel iets anders mee te maken dan het alledaagse.
Eén van de seminaristen denkt er over om bij de zusters van Moeder Teresa in Amsterdam te gaan helpen
en een ander is zich aan het oriënteren op een oecumenisch project in het oosten van het land. Het is goed om
zo je blik te verruimen. En gelukkig biedt dit na-corona
tijdperk ook weer ruime mogelijkheden.
Een ander moment om in een andere werkelijkheid te
staan is Roepingenzondag. Seminaristen worden dan
gevraagd door parochies om in of rond de H. Mis te getuigen over hun roeping. Aangezien we dit jaar twee
verzoeken kregen uit een ander bisdom zijn er dit keer
ook enkelen “op missie” gegaan. Voorheen hadden we
als seminarie ook vaak seminaristen uit andere bisdommen, maar dat is tegenwoordig helaas wat minder.
Ze blijven van harte welkom.
Ik weet niet of u in de gelegenheid bent geweest om op
de Gebedsdag te komen op 7 mei, de zaterdag voor Roepingenzondag? Dit was weer een heel mooie dag. Het is
altijd bijzonder om met de gebedskring bijeen te zijn. Je
voelt de diepe eenheid die er onderling is door het gebed. Ook al bidt een ieder dan dagelijks of wekelijks op
zijn of haar eigen plek, als men bij elkaar is, is de verbondenheid sterk. De H. Mis, samen ook met de mensen van
de Eerste-Zaterdag-Bedevaart, was een grote vreugde.
Ook het vervolg van het programma, met lunch, getuigenissen van seminaristen, wat muziek en veel ruimte
voor ontmoeting, was echt de moeite waard. En natuurlijk, gebedskring-waardig, hebben we de dag afgesloten
met Eucharistische aanbidding en de vespers.
Gebed is de basis voor roepingen. Deze dag gaf mij en
ons het vertrouwen dat we niet bang hoeven te zijn dat
de Heer geen arbeiders meer zal sturen voor zijn oogst.
Veel dank hiervoor, ook voor uw financiële steun! Tevens kijk ik met veel vreugde en dankbaarheid terug
op de priesterwijding van Jaider Chantre Sanchez op
zaterdag 11 juni. In het blad vindt u een mooi interview
met onze neomist. Ik wens u allen een heel gezegende
zomerperiode.

Conferentie Parochievernieuwing
Nieuw elan voor de Kerk in Nederland
Is er toekomst voor de Nederlandse parochies? Kan er nieuw leven ontstaan in de
Nederlandse Kerk? Met deze vragen in het achterhoofd vond onlangs de missionaire
parochieconferentie plaats in Breda. Father James Mallon pr. was de hoofdspreker en
zijn boodschap was er eentje van hoop: ja, er is toekomst voor de Nederlandse Kerk!
Door Melle Punter

D

e missionaire parochieconferentie
vond op 24 en 25 maart jongstleden plaats in het Breepark te
Breda. Met velen waren we uit alle
hoeken van Nederland en Vlaanderen verzameld – al met al een kleine 1.000 deelnemers.
Voor mij persoonlijk was de conferentie een inspirerende en hartverwarmende ervaring. Een gedeelde passie bracht ons namelijk samen: de toekomst
van Gods geliefde Kerk in de Lage Landen.
Vanwaar de behoefte aan deze conferentie precies? Het
zal niemand ontgaan zijn dat in de afgelopen zes decennia grote aantallen katholieken de Kerk de rug toe hebben
gekeerd of hebben vergeten. Vandaar dringt de vraag zich
op: is er een toekomst voor de Nederlandse parochies, is
er plaats voor parochievernieuwing, of moeten we accepteren dat de parochies langzaamaan verdwijnen?
Canada is een land dat kerkelijk gezien in min of meer
dezelfde situatie als Nederland verkeert, en father Mallon is een priester van het Canadese aartsbisdom Halifax. In het verleden heeft hij als pastoor ervaringen opgedaan met de vernieuwing van parochies. Hier heeft
hij enkele boeken over geschreven en tegenwoordig
reist hij bovendien de hele wereld over om zijn ervaringen te delen, zo ook in Breda.
Allereerst stelde father Mallon dat zijn antwoord op de
vraag naar parochievernieuwing niet het antwoord is,
maar slechts een antwoord dat zijns inziens beter is dan
het oude antwoord. Verder benadrukte hij dat hij geen
stappenplan geeft, maar eerder algemene richtlijnen
die in de situatie van iedere concrete parochie kunnen
worden vertaald. Met dit voorbehoud, hoe komt men tot
parochievernieuwing? Volgens Mallon is allereerst een
visie van belang. Om precies te zijn is een visie volgens
Mallon: een door God geïnspireerd denkbeeld van de
toekomstige parochie. En dit denkbeeld moet zodanig
zijn dat het ons hart in vuur en vlam zet. Deze visie is
het uiteindelijke doel dat we willen bereiken. Alleen hoe
komen we tot dat doel? Sterker nog, hoe komen we tot
een gedeelde visie in de parochie of überhaupt een visie? Hiervoor reikte Mallon drie sleutels aan: de kracht

van de Heilige Geest, het belang van de evangelisatie en het geven van leiding.
Ten eerste, parochievernieuwing begint met
het gebed. Gods initiatief en kracht is de basis van de parochievernieuwing: als de Heer
het huis niet bouwt, dan bouwen de bouwers
vergeefs (Psalm 127, vgl. Joh 15, 5). De liefde van
God doet immers een liefdesgemeenschap ontstaan,
hierdoor kan iedereen op zijn/haar manier participeren in de parochie, en vervolgens kan de parochie missionair worden. Ten tweede, de evangelisatie is primair,
het is niet slechts een leuke bonus of een einddoel: de

Groepsfoto van het seminarie voor het podium te Breda

Heer heeft ons als Kerk vanaf het begin uitgezonden om
te verkondigen. In de parochie kan deze zending vrijwel
direct vorm krijgen in, bijvoorbeeld, de Alpha-cursus.
Ten derde benadrukte Mallon het belang van een leiderschapsteam. Een leiderschapsteam is een groep
van vertrouwelingen met wie de pastoor gezamenlijk
de dagelijkse organisatie van de parochievernieuwing
kan leiden. Dit leiderschapsteam vervangt niet de parochieraad, maar valt eerder te vergelijken met een
team dat aan een project werkt, in dit geval de vernieuwing van de parochie. Al met al bood father Mallon een
hoopvol perspectief. Laten we bidden dat God ons een
waarlijk heilzame parochievernieuwing schenkt, eentje die onze mooiste droombeelden overtreft.
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Interview met neomist
Jaider Chantre Sánchez
Ons bisdom is weer een nieuwe priester rijker. Op zaterdag 11 juni heeft onze
bisschop, Mgr. Hendriks, Jaider tot priester gewijd. In dit interview kunt u hem
wat beter leren kennen.
Door Richard Numan

W

at is je achtergrond?

“Ik ben in 1987 geboren in het
mooie land Colombia, dat bekend staat om zijn heerlijke
koffie. Mijn vader is koffieboer, net als mijn
oudste broer. Ik heb nog twee andere broers
en ben zelf de jongste van het gezin. Ik heb na de
middelbare school eerst een jaar psychologie gestudeerd, maar toen ervoer ik de roeping om God te dienen. Ik werd via de congregatie waar ik me destijds bij
aansloot uitgezonden naar Nederland en ging theologie
studeren aan het seminarie van het bisdom HaarlemAmsterdam. Na de studie moest ik vanwege omstandigheden eerst nog een paar jaar terug naar Colombia. Later kwam ik in Frankrijk terecht. Dankzij Mgr. Hendriks
kreeg ik vervolgens de kans om weer terug te komen
naar Nederland. Dat vond ik heel fijn, want in Nederland heb ik mijn studie gedaan en hier voel ik mij thuis.”

Hoe kijk je naar de toekomst van de kerk?
“Het kerkbezoek in Nederland is de afgelopen jaren afgenomen, maar we hoeven niet
te wanhopen. Uiteindelijk is het God die de
harten van de mensen steeds opnieuw weet
te raken. In de Goede Week mochten wij in
onze regio IJmond-Noord heel veel schoolkinderen ontvangen voor een uitleg over de betekenis van
Pasen. Ik merkte toen dat de kinderen heel aandachtig
luisterden, vooral toen ik vertelde dat bij de Eucharistie het brood door het gebed van de priester echt verandert in het lichaam van Jezus. Zelfs de docent was
hierdoor geraakt. Zo mogen wij als priesters steeds opnieuw zaaien en alleen God weet hoe de oogst zal zijn.”

Wat vind je van het priesterschap?
“Ik ben heel dankbaar dat ik priester mag worden.
Een priester mag namelijk de Eucharistie vieren en
de biecht horen. Die twee sacramenten zijn voor mij
de kern van het geestelijk leven. En van de ziekenzalving wordt wel gezegd dat de priester hiermee de poort
naar de hemel opent! Dat ik als priester instrument van
God mag zijn om deze sacramenten uit te delen aan de
mensen, geeft mij heel veel vreugde. Ik mag Christus –
de Bron van ons leven - op deze manier bij de mensen
brengen en hen laten delen in Zijn vreugde.”
Wat zijn je ervaringen als diaken geweest?
“Ik ben nu al een aantal jaren diaken en heb al veel
mooie momenten meegemaakt. Ik heb diverse huwelijken mogen sluiten en tientallen kinderen mogen dopen. Ook heb ik een aantal uitvaarten mogen begeleiden. Daar heb ik gemerkt dat je als vertegenwoordiger
van de Kerk veel voor mensen kunt betekenen. Je hoeft
niet veel woorden te gebruiken, maar alleen al je luisterende aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd.”
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Neomist Jaider in de kapel van de pastorie van
de Mariakerk in Heemskerk

Welke boodschap heb je voor de lezers van het
Willibrordmagazine?
“Ik wil de lezers heel hartelijk danken voor de steun
die zij geven aan de priesteropleiding, in materiële zin,
maar vooral ook met gebed! Juist het gebed is heel belangrijk voor alle studenten, want dat geeft veel spirituele steun, vooral op moeilijke en eenzame momenten.
Het gebed is dus een heel grote hulp om het doel van
de opleiding te bereiken, namelijk om jonge mannen te
vormen tot goede en heilige priesters!”.

Titus Brandsma heilig verklaard
Een grote eer om erbij te zijn
Titus Brandsma is op 15 mei te Rome heilig verklaard. Ik mocht erbij zijn, samen met de
seminaristen en rectoren van het Redemptoris Mater seminarie, Melle Punter van het
Grootseminarie in Heiloo en meer dan veertig jongeren uit de gemeenschappen van de
Neocatechumenale Weg in Nederland. In de weken ervoor hadden we een mooie
voorbereiding ontvangen in de vorm van een bezoek aan Nijmegen, alwaar Titus
docent was, en een bezoek aan Kamp Amersfoort. Dit hielp ons om de geschiedenis van
Titus beter te leren kennen. Maar nu was het dan eindelijk zover!
Door Eric Venneker

N

a een intensieve voorbereiding
waarvoor wij aan onze rectoren
veel dank verschuldigd zijn, reden we op vrijdag 13 mei naar de
Eindhovense luchthaven waar onze pelgrimstocht begon. Met een flinke vertraging op zak
werden we op de Romeinse luchthaven opgewacht door Ignacio Jimenez Walker, seminarist van
ons bisdom. Momenteel is hij nog bezig met zijn studie
in Rome. Hij heeft onze grote groep al deze dagen willen
rondleiden door de mooie kathedraal St. Jan van Lateranen, basilieken en andere prachtige plekken
die Rome zeer rijk is. Zondag was
het hoogtepunt van de pelgrimstocht; de heiligverklaring van Titus
Brandsma. Een bijzonder woord
van dank dan ook aan Ignacio die
voor ons een prachtige pelgrimstocht heeft willen organiseren.
Zaterdagochtend begon onze tocht
door de eeuwige stad bij de kathedrale basiliek “San Giovanni in
Laterano”. Na de mooie uitleg van
Ignacio en onze rector zijn we naar
het Colosseum gelopen dat zeer indrukwekkend was. Na een groepsfoto te hebben gemaakt splitste de
groep zich op in kleinere groepen om te gaan lunchen.
De hele groep werd ’s avonds opgedeeld in groepen
van twee à drie personen en ondergebracht bij gastgezinnen in Rome van de Neocatechumenale gemeen
schappen aldaar.
Zondagochtend om 08.00 uur spraken we af om te verzamelen dichtbij het Sint-Pietersplein. Nadat de groep
compleet was en Pieter Klaver, medewerker van het

seminarie, zich ook bij ons aansloot liepen we
naar het Sint-Pietersplein. Dit prachtige plein
blijft indrukwekkend om naar toe te lopen.
Gewapend met ruim vijftig Nederlandse vlaggetjes kwamen we aan bij de controlepoortjes.
Nadat iedereen deze gepasseerd was zochten
we onze plaats op die ongeveer in het midden
van het plein was. Om 10.00 uur begon de plechtige
Eucharistieviering. Na enkele welkomstwoorden en de
aankondiging van de tien personen die heilig verklaard

Foto net voor aanvang van de heiligverklaring
van Titus Brandsma

zouden worden werd in het kort stilgestaan bij het leven van Titus Brandsma. Ook ik zou even stil willen blijven staan bij deze bijzondere Nederlandse heilige.
Anno Sjoerd Brandsma werd geboren op 23 februari
1881 in het Friese plaatsje Oegeklooster. Hij was de vijfde
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Groepsfoto bij het Colosseum in Rome

van zes kinderen van wie er vijf religieuzen werden.
Wegens zijn bijzondere devotie voor de Maagd Maria
trad hij in bij de Karmelieten. Hij begon zijn noviciaat
op 22 september 1898 en koos daarbij de naam van zijn
vader: Titus. Op 3 oktober 1899 legde hij de geloften af.
Na zijn filosofische en theologische opleiding werd hij
tot priester gewijd op 17 juni 1905. In 1906 begon hij zijn
studie aan de pauselijke Gregoriaanse universiteit te
Rome. Op 25 oktober 1909 promoveerde hij in de filosofie. Hij studeerde ook sociologie. Vervolgens keerde
hij terug naar zijn vaderland, doceerde in Oss en wijdde
zich aan de journalistiek. Hij werd een geleerde van de
mystiek en publiceerde werken van H. Teresia van Jezus
in het Nederlands. Vanaf 1923 doceerde hij filosofie en
geschiedenis van de mystiek op de nieuwe Katholieke
Universiteit te Nijmegen. Hij werd in 1932 rector magnificus van de universiteit. Hij reisde door Europa en de
Verenigde Staten om lezingen en colleges te geven. Hij
was actief op het gebied van de oecumene, mariologie
en Esperanto. Hij streed tegen het nazisme en sprak
een sterke verdediging uit ten aanzien van de Joden.
Hij werd genomineerd tot woordvoerder van de katholieke journalisten. Hij reisde heel Nederland door om
de journalisten te overtuigen zich staande te houden
onder de druk van de nazi’s die Nederland reeds bezetten in 1940. Op 19 januari 1942 werd hij gearresteerd en
na verschillende overplaatsingen kwam hij op 19 juni
in Dachau terecht. Vermoeid en ziek werd hij in de ziekenboeg opgenomen waar hij werd vermoord als martelaar van de naastenliefde en de verdediging van de
waarheid. De verpleegster die de dodelijke injectie toediende ontving van Titus zijn rozenkrans. De Heilige Johannes Paulus II heeft Titus Brandsma op 3 november
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1985 als martelaar zalig verklaard.
Samen met Titus Brandsma werden er nog negen andere mensen heilig verklaard waar Charles de Foucauld
(1858-1916) toch wel de bekendste van is.
Voor mij persoonlijk was het een reis om nooit te vergeten. De aanwezigheid van vele, vooral jonge pelgrims op
het Sint-Pietersplein trof mij in het bijzonder. De Kerk
is jong, al wordt dat met regelmaat over het hoofd gezien. Meermaals worden wij er in Nederland aan herinnerd dat de toekomst van de Nederlandse Kerk een onstuitbare teruggang is in de aantallen gelovigen. De reis
hielp mij om te bedenken dat Nederland deel uitmaakt
van de wereldkerk die één is. Er is toekomst, ja, een
mooie toekomst ligt er in het verschiet, deze heiligen
getuigen ervan! Op de terugreis naar Nederland dacht
ik nogmaals terug aan het leven van Titus Brandsma en
besefte ik hoe moeilijk, zo niet menselijk onmogelijk
het moet zijn geweest om diegene te vergeven die op
het punt stond hem een dodelijke injectie toe te dienen.
Titus mag dan een verzetsheld genoemd worden, maar
meer dan dat was hij in zijn christen-zijn een heilige. Ik
denk dat dit een prachtige boodschap is die de wereld
zo hard nodig heeft. Titus streefde noch naar macht
noch naar eer, maar wilde eenvoudigweg één zijn met
Christus. Deze liefde, de liefde van Christus die hij voor
zijn vijanden had, getuigt hiervan.
Ik zou dan ook af willen sluiten met het einde van het
gebed dat Titus Brandsma schreef in de nacht van 12 op
13 februari 1942 in zijn cel 577 te Scheveningen:
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.
Heilige Titus Brandsma, bid voor ons!

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.

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 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 juni 2022 via pklaver@
willibrordseminarie.nl. Meer info: willibrordseminarie.nl

Rachel’s Vineyard
Nederland
Rachel’s Vineyard
organiseert 23-25 sept. 2022
een genezingsweekend voor
de verwerking van abortus.
Opgave en informatie via:

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

DE BOOG

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.

Deugdzaam
Leiderschap
Leiderschap
veronderstelt
karakter en
passie voor de
grootsheid van
leven
waarvoor
ieder mens is
geschapen.

Jezus en de Joodse
wortels van Maria
Dit boek is
bestemd voor ieder
die zich ooit heeft
afgevraagd wat
de Bijbel ons nu
te zeggen heeft
over Maria, de
moeder van
Jezus.

Alfonso Aguiló
€ 16,50
E-boek € 11,50

A. Havard
€ 17,50
E-boek € 12,50

Brant Pitre
€ 15,75
E-boek € 10,50

Voor meer informatie over boeken van de Boog:
www.deboog-uitgeverij.nl - info@deboog.nl - 035-6946350

Colofon
issn 1875-550x

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,

035 6946350
info@deboog.nl
www.deboog.nl

ik wil graag meebidden om (nieuwe)
priesterroepingen en word lid van
de gebedskring.
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Interview met docent kunstgeschiedenis
Tomás Rico
De heer Lic. Tomás Rico geeft al sinds enkele jaren het vak kunstgeschiedenis aan
eerste- en tweedejaars priesterstudenten op het seminarie in Heiloo. Naast het feit dat
Tomás lesgeeft, is hij namelijk ook een kunstschilder. Sinds april jongstleden verleent
hij een bijzondere dienst aan het seminarie in Nieuwe Niedorp, samen met zijn vrouw
Loreto Sales en medeschilder Daniel Laranjo.
Door David Ruiz-Clavijo

K

unt u uzelf kort introduceren?

“Ik ben Tomás Rico (33), getrouwd
met Loreto en samen hebben wij
vijf kinderen. In Valencia, waar
wij allebei vandaan komen, heb ik kunstgeschiedenis op de kunstacademie gestudeerd
waar ik mijn vrouw heb leren kennen. Mijn wens
is altijd geweest om op de universiteit les te geven en
daarnaast te werken als kunstenaar. Wat doen wij dan
in Nederland? In het jaar 2016 werden wij uitgezonden
naar Nederland als familie in missie door paus Franciscus. Zelf verleen ik verschillende diensten, zoals het geven van lessen op het seminarie in Heiloo. Verder word
ik samen met mijn vrouw wel eens gevraagd om in andere landen iconen te schilderen.”

heid voor de missie. Wij hebben onze studies,
familie en werk achtergelaten. En toch heeft
God hierin voorzien! Na ruim een jaar is mij
gevraagd om in het seminarie in Heiloo les te
geven en nu geef ik sinds 2017 het vak kunstgeschiedenis aan eerste- en tweedejaarsstudenten. Dit vak geef ik het hele jaar door.”
“God heeft mijn droom uiteindelijk waargemaakt om
als docent kunstgeschiedenis te geven! Het is ook bijzonder om les te geven aan seminaristen, iets waar ik
nooit aan heb gedacht. Ik ben graag in contact met jongeren, concreet met toekomstige priesters, die gemotiveerd zijn voor de studie en zich willen laten vormen
voor het priesterschap. Daarnaast vind ik het belangrijk
om te spreken over de kunst en de schoonheid daarvan.
Voor mij is het belangrijk dat een priester niet alleen
goed thuis is in de filosofie en theologie, maar ook in de
kunst. Ook met de kunst raak je het hart van de mens
aan. Sinds de oertijd heeft de mens door middel van de
kunst de goddelijkheid proberen te zoeken.
Wat doet u op dit moment bij ons op het
seminarie?

Tomás Rico samen met zijn vrouw Loreto Sales
met achteraan Daniel Laranjo

Bij ons geeft u het vak kunstgeschiedenis.
Sinds wanneer geeft u dat vak?
“Voordat ik naar Nederland kwam was ik in Spanje bezig
met mijn doctoraat kunstfilosofie, zodat ik later les kon
geven op de universiteit in Valencia. Ik heb mijn doctoraat echter niet kunnen afronden, omdat wij werden
uitgezonden naar Nederland door onze beschikbaar-
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“Op dit moment zijn we bezig met een muurschildering
in de blauwe zaal van het seminarie in Nieuwe Niedorp.
Daar stond een grote afgedrukte icoon van de ongelovige Thomas. Deze is door de jaren heen erg wazig geworden en daarom hebben de rectoren gedacht om een
echt geschilderde icoon hiervoor in de plaats te zetten.
Zo zijn wij gevraagd om dit te doen, aangezien wij ook
goed contact hebben met het seminarie. Het schilderwerk is niet makkelijk. Het schilderen van een icoon is
net alsof je een verhaal schrijft. Een verhaal waarvoor
je moet bidden, vasten en biechten om het mooi te maken. Soms hadden wij een babysitter voor de kinderen,
maar er zijn ook dagen geweest dat we met de kinderen
in de zaal moesten werken. Dat was zeker niet makkelijk.
Maar toch draagt dat ook bij aan het werk van de icoon!
Met deze icoon hopen wij dat iedereen die de zaal binnenkomt, geraakt zal worden door de liefde van God.”

HEILIGDOM ONZE LIEVE
VROUW TER NOOD
HEILOO

Tentoonstelling

JULIANAZUSTERS

Zorg uit handen
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

Willibrord magazine
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Heilige Drie-eenheid: één in drie
personen
Op 12 juni viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid. De term Drieeenheid heeft betrekking op God, die één wezen is in drie personen, Vader, Zoon
en Geest. We vinden de drie goddelijke personen terug in de tekst van de
geloofsbelijdenis. Deze tekst is tot stand gekomen in de vierde eeuw na Christus,
tijdens het concilie van Nicea-Constantinopel. Men worstelde toen met de vraag hoe je
nu op een samenhangende manier over God kunt spreken. De geloofsbelijdenis zegt
over Jezus Christus dat Hij is: ware God uit ware God, één in wezen met de Vader.
Door pater Biemans

D

kondigen wat Hij van Jezus heeft ontvangen. Jee realiteit van de Drie-ene God laat
zus is het Woord Gods. Wat de Heilige Geest
zien dat het wezen van God liefde
ons te zeggen heeft, komt dus van Jezus en zo
is. De eerste brief van Johannes (1
ook van de Vader.
Joh. 4, 16) heeft het over God die
De auteur van het boek der Spreuken maakt
liefde is en die zich onder ons heeft geopendit op een andere manier duidelijk door te
baard doordat Hij zijn enige Zoon Jezus in de
spreken over de Wijsheid van God die al aanwereld gezonden heeft. Jezus heeft zichzelf hewezig was vóór het ontstaan van de aarde. (Spr. 8,
lemaal gegeven, Hij heeft zelfs zijn leven gegeven
22-31) God wordt hier een Kunstenaar genoemd en de
voor het heil van de wereld. Die zelfgave van Jezus is
wijsheid zijn troetelkind, dat speelt
dus de wijze waarop God zijn liefde
voor Gods aangezicht en ervan geonder de mensen bekend maakt.
niet om onder de mensen te zijn.
Door Jezus’ liefde na te volgen,
Net zozeer als God een kunstekunnen wij meewerken aan Gods
naar is, zo kunnen wij in het werk
Koninkrijk van gerechtigheid, vrijvan kunstenaars, componisten,
heid en vrede. Dat is hard nodig in
architecten, wetenschappers, lede wereld van vandaag.
raren of andere vaklieden iets van
In de geloofsbelijdenis gaat het
God terugvinden, wanneer zij zich
over Vader, Zoon en Geest die een
hebben laten inspireren door Gods
onderlinge eenheid vormen. Het
grootheid en de schoonheid van
laatste gedeelte van de geloofsbelijzijn werken. Als zij zich geïnspidenis heeft betrekking op de Geest.
reerd voelen en iets gaan maken,
Het is de Geest die leven geeft. De
dan weten zij na verloop van tijd
heilige Paulus zegt in zijn brief aan
dat zij het zó willen doen en niet
de Romeinen (Rom. 5, 5) dat door
anders, dat zij iets willen creëren
de Geest Gods liefde in ons hart is
dat er nog niet was. Of in het geval
uitgestort. Al wat de Geest uitdeelt
van leraren of wetenschappers, dat
aan gaven, komt van de Vader en
zij iets willen uitleggen van hoe het
door de Zoon.
is bedoeld. In het boek der SpreuJezus heeft aan ons de Heilige
Hendrick van Balen, H. Drie-eenheid,
ken wordt verschillende keren
Geest beloofd als Helper en Troos1620, Sint-Jacobskerk te Antwerpen
over de Wijsheid gesproken, die
ter, die de Vader in zijn Naam zal
als een ‘zij’, als een vrouwenfiguur
zenden. Dat is wat we ieder jaar
wordt aangeduid. Degene die naar haar luistert, voelt
vieren met Pinksteren. En Jezus belooft verder, dat de
zich veilig, kan gerust zijn en vreest geen onheil. We
Geest ons tot de volle waarheid brengt en ons de kokunnen daarbij in ons gebed vragen om de voorspraak
mende dingen zal aankondigen. We kunnen dus in de
en de bescherming van de Moeder van God Maria, de
Geest aanvoelen wat de toekomst ons zal brengen. En
zetel der wijsheid en de oorzaak van onze blijdschap.
de Geest zal Jezus verheerlijken, want Hij zal aan u ver-
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Dienstbaar en dankbaar
De heer Ben Godijn (63) woont met zijn vrouw Annemieke in Alkmaar. Samen hebben
ze drie inmiddels volwassen kinderen. Ben vertelt enthousiast over zijn levensloop en welke
rol het geloof daarin tot nu toe heeft gespeeld. “Ik proef dat er om me heen iets grootser is,
waar het om gaat.”
Door Pieter Klaver

“I

k kom uit een katholiek gezin in Alkmaar. Het geloof hield mij van jongs
af aan bezig. Zo kan ik me nog
herinneren dat ik als kind monnik
of vrachtwagenchauffeur wilde worden. De
tante van mijn moeder was kloosterzuster. Als
we haar bezochten, dan maakte dat veel indruk
op me. Ook ging ik met mijn moeder dikwijls naar ’t
Putje in Heiloo. Na het Gymnasium ben ik weg- en waterbouw gaan studeren aan de HTS en daarna als ingenieur aan de slag gegaan. In deze
periode was ik druk bezig mijn eigen leven op te bouwen en was ik
vooral met materiële zaken bezig.
Het geloof zakte wat weg. Ergens
zat me dat dwars. Ik besefte diep
van binnen wel hoe beperkt dat eigenlijk allemaal was. Als tiener had
ik het overlijden meegemaakt van
mijn 8-jarige neefje en mijn opa.
Dat zette mij toen al aan het denken over het leven na de dood.”

De weg van de eenvoud
“Ik ben heel nieuwsgierig aangelegd en wilde steeds weer een
nieuwe werkomgeving ontdekken.
Naast mijn werk als ingenieur ben
ik tevens lange tijd ambtenaar geweest in verschillende functies.
Zo rond m’n 50e ging ik door een
crisis. Ik had zo ongeveer alles bereikt wat ik wilde bereiken. Ik werd
onverschillig en had nergens meer zin in. Ik heb toen
hulp gezocht en mij werd aangeraden om weer te gaan
studeren. Dat was nooit bij me opgekomen. Ik dacht
aan theologie, maar ik moest dat natuurlijk wel kunnen combineren met mijn werk. Zodoende ging ik een
paar cursussen volgen bij de abdij van Egmond. De eenvoud van het leven daar trok me erg aan. Ik wilde bijna
zelf intreden. Daarover sprak ik met een broeder en hij

wees me er op dat het huwelijk ook een roeping
is. Ik heb mij toen verbonden aan de abdij door
oblaat te worden. Het gaf mij een stuk commitment en standvastigheid. Ik vond het mooi
om vanuit mijn dankbaarheid en dienstbaarheid bij te kunnen dragen aan de abdij. Ik heb
mogen ontdekken dat wat me blij maakt is echt
iets kunnen betekenen voor anderen.”

Een stevig anker
“Momenteel ben ik docent bij de
Hogeschool InHolland. Ik volg met
mijn vrouw de Alpha-cursus van
het Heiligdom. Ik merk dat we uit
de Bijbel energie en kracht kunnen opdoen. Dat is een belangrijke
les. Ik zie dat veel mensen tegenwoordig in verwarring zijn: ze houden zich vast aan materiële zaken. Maar ik denk dat steeds meer
mensen zullen ontdekken dat al
dat materiële zijn beperkingen
heeft. Mensen gaan zich dan afvragen waar ze zich wel aan moeten
vasthouden. We zitten allemaal in
hetzelfde schuitje, worstelend met
de stormen en hoge golven van het
leven. We hebben een anker nodig.
Mijns inziens gaat daarom de rol
van priesters steeds belangrijker
worden. Zij helpen ons een eeuwig
durend anker te vinden, namelijk
de verbinding met God en het hiernamaals. Daarom steun ik de priesteropleiding van harte. Voor iemand die zich geroepen voelt om priester te
worden mag geld geen struikelblok zijn. Hoe onbetaalbaar is het om je door iemand gesteund te voelen die de
verbindende schakel is tussen de mens en Christus. Ook
ons gebed is zonder meer nodig. Danken en vragen is
een teken van nederigheid. Zonder de hulp van Christus
zal het niet lukken!”

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.

