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ligt in Trier begraven. Op Roepingenzondag 11 mei
2014 werd de gebedsestafette afgesloten. Op deze dag
werd de vernieuwde website www.roeping.nu gepresenteerd. Deze website wil mensen helpen die een roeping
tot het ambt of het religieuze leven voelen. Naast de
lancering van deze website heeft bisschop Liesen ook
een Roepingenraad voor het bisdom Breda geïnstalleerd. Verderop in deze nieuwsbrief impressies van al
deze activiteiten.
Op zondag 18 mei zijn Bouke Bosma en Luc Janssens
O.Carm. in de kapel van Bovendonk tot transeuntdiaken gewijd. Voor een priester- en diakenopleiding
is een wijding altijd het hoogtepunt van het studiejaar.
Beide kandidaten voor het priesterschap zullen waarschijnlijk in het najaar tot priester worden gewijd. Het
jubileumjaar is tenslotte afgesloten met een minisymposium over Geestelijke Begeleiding.
Voor dit moment breekt de vakantieperiode aan. Met
name voor de studenten is dit een tijd om wat te ontspannen en andere ervaringen op te doen. Het is iedereen van harte gegund. Na de zomer gaan we weer volop
aan het werk, maar nu eerst allen een goede vakantietijd
toegewenst.

“Weest altijd mannen en vrouwen van gebed. Zonder
voortdurende relatie met God wordt je opdracht een beroep. […] Het is geen beroep, het is iets anders. […] We
moeten het gebed koesteren, vooral in ons drukke leven
vol verplichtingen. […] Het is belangrijk dat je hart
verbonden blijft met het hart van Christus, vol barmhartigheid en liefde.”
Deze woorden sprak paus Franciscus vorige zomer tot
priesterstudenten en jonge religieuzen. Een aantal van
onze studenten waren er toen in Rome bij. De woorden
werden ook gesproken aan de vooravond van de viering
van het 30-jarig jubileum van de Priester- en Diakenopleiding. Aan de ene kant was het een doodgewoon
studiejaar, waarin door iedereen hard gewerkt is en de
zaken rondom studie en vorming centraal stonden. Aan
de andere kant zijn er een paar mooie accenten gezet.
Juist ook op het vlak van het gebed.
Op het hoogfeest van Christus Koning 2013 startte een
gebedsestafette door het bisdom Breda voor roepingen
tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze
leven. In het eerste studieweekend van februari 2014
hebben staf en studenten een bedevaart naar Trier gemaakt. Trier is een zeer oude stad, waar al vroeg een
christelijke gemeenschap thuis was. De apostel Mattias

Rector N.M. Schnell
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Reisverslag Jubileumbedevaart
Trier: februari 2014

Het studiejaar 2013-2014 staat voor de Priester- en
Diakenopleiding Bovendonk in het teken van haar
30-jarig jubileum. Hierbij wordt tijdens het studiejaar
op verschillende manieren stilgestaan. Zo is gedurende een half jaar in de 21 samenwerkingsverbanden van
het bisdom van Breda bijzonder gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Velen hebben zich op de zondagen in de
parochies bij het gebed van deze Roepingenestafette
aangesloten. Aan het eind van het studiejaar organiseert onze jubilerende opleiding een symposium over
geestelijke begeleiding. Naast deze en andere activiteiten is het jubileum ook in kleinere kring gevierd met
de studenten en de staf, namelijk in de oude Duitse
stad Trier.

Om zijn roeping te leren verstaan moet een mens
kunnen luisteren hoe de Heer spreekt in het hart van
ieder van ons. God kent dit hart. In de Handelingen
van de apostelen wordt hierbij voor God het woord
kardiognost gebruikt, dat wel degelijk iets anders is
dan bijvoorbeeld een cardioloog die slechts over het
hart kan spreken. God kent en vervult onze harten
beter dan wie ook en daarom is roeping bij uitstek een
zaak van het hart. In het hart wordt een mens aangesproken en kan men zijn of haar roeping vinden. Van
hieruit wordt een christengelovige gezonden om te
spreken over de verrijzenis, die de kern vormt van ons
christelijk geloof. Rector Schnell benadrukte dat dit
een opdracht is die we in vreugde mogen vervullen!
Van Trier naar Echternach
Na de verdere middag in de stad besteed te hebben,
baden we met elkaar het avondgebed in de oude
Jezuïetenkerk, die nu de kapel is van het seminarie
van het bisdom Trier. Hier vond een korte, hartelijke
ontmoeting plaats met de rector van deze opleiding.
De volgende morgen vierden we de zondag met een
plechtige hoogmis in de kathedraal van Trier, waar
we - bijzonder genoeg - uitgenodigd werden plaats te
nemen in het koorgestoelte. Rector Schnell concelebreerde en staflid diaken Vincent de Haas assisteerde.
Hierna vertrokken we terug naar Hoeven met onderweg een pauze in Echternach, waar de heilige Willibrord, de apostel van de Lage Landen, begraven ligt.
Staande aan zijn graf baden we het middaggebed en
met dit bezoek aan de tweede grote heilige, die we
tijdens onze bedevaart mochten aandoen, sloten we
de reis af.

Te gast in Trier
Op vrijdag 7 februari jongstleden vertrok rond het
middaguur de PDOB-gemeenschap op bedevaart
naar Trier, waar volgens overlevering de apostel Mattias begraven ligt. Onderweg werd gebeden om zegen over de bedevaart en met een prettige, ontspannen sfeer in de bus begaven we ons op weg naar het
Robert Schuman Haus waar we enkele dagen te gast
waren. Na een goede reis werden we de volgende
morgen in de binnenstad opgewacht door rector
Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut te Utrecht,
die momenteel in Trier studeert en die ons langs enkele bezienswaardigheden in de stad leidde. Deze
rondleiding eindigde bij het seminarie van het bisdom Trier waar we ontvangen werden door vicarisgeneraal Bätzing. Hij vertelde ons het een en ander
over het bisdom en ging in het bijzonder in op de
diocesane synode, die op dat moment gaande was in
Trier. Hij vertelde hoe men zich tijdens deze synode
afvroeg wat men in het bisdom Trier kan vinden:
mensen die begeesterd zijn door de geest van Christus. Tijdens de synode willen deze mensen zich om
Christus heen verzamelen, om de bisschop als herder
van de kerk van Trier bij te staan en te adviseren.

Groeien in de gemeenschap
Al met al beleefden we een vruchtbare, en ook gezellige bedevaart, waarbij we mochten groeien in gemeenschap met elkaar, met de Kerk buiten onze bisdomgrenzen en met God. Ook hebben we ons in onze
gebeden verbonden gevoeld met alle mensen die door
de Roepingenestafette en in de gebedskring voor roepingen met ons verbonden zijn. De inspirerende ontmoetingen, vieringen en overwegingen tijdens deze
bedevaart hebben ons, studenten, gesterkt op onze
weg die wij gaan. En we hopen dat Gods zegen ook in
de komende jaren op onze opleiding mag rusten.

Een zaak van het hart
Hierna bezochten we de Benedictijner Sint Mattiasabdij om de eucharistie te vieren bij het graf van de
apostel Mattias. Het was een mooie, intieme viering
waarbij rector Norbert Schnell in zijn preek aan de
hand van de uitverkiezing van Mattias nader inging
op het gekend, geroepen en uitgekozen zijn door God.
bovendonk
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Diakenwijding
Gekomen om te dienen

Op zondag 18 mei 2014 heeft op Bovendonk de diakenwijding plaatsgevonden van Luc Janssens O. Carm. (zie
nieuwsbrief nummer 5, april 2013) en zijn jaargenoot Bouke Bosma. Beide studenten ronden in juni de opleiding
af. Luc sprak met Bouke voor een artikel in deze nieuwsbrief.
Bouke is priesterkandidaat van het bisdom Rotterdam. Zijn thuisbasis is Vronesteyn, het Centrum voor
priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Vronesteyn is de naam van het huis langs de
Vliet in Voorburg, waar het centrum is gevestigd. Hier
staat de deur al sinds 1989 open om (jonge) mannen
te begeleiden op hun weg naar de diaken- of priesterwijding. Vronesteyn viert dit jaar dus haar 25-jarig
jubileum.

dag heeft hij ervaren als een soort van thuiskomen.
Het was voor hem een op stap gaan met mensen die
hetzelfde verlangen delen. Wat Bouke niet gaat missen
is de tweewekelijkse reis van Voorburg naar Hoeven.
Wat hij zeker wel gaat missen is de onderlinge verbondenheid op Bovendonk: samen bidden, sparren
over je eigen geloof en het geloof in het algemeen, de
inspirerende docenten die toch maar steeds hun eigen
vrije tijd opofferen om de studenten te laten groeien
en vormen.

Terugkijkend op zes jaar Bovendonk heeft Bouke gemengde gevoelens bij het naderend afscheid. Het vele
op en neer reizen zal Bouke niet missen, maar de broederschap onder de studenten des te meer. De zes jaar
zijn voorbij gevlogen. Zes jaar van studie en vorming.
Maar vooral ook zes jaar van jezelf leren kennen. Dat
is waar hij Bovendonk vooral zeer dankbaar voor is.
Later in het pastoraat, zo zegt hij, ben je zelf een belangrijk instrument waarmee je het moet doen. Net
als een pianist die virtuoos piano wil spelen, de piano
van haver tot gort moet kennen, zo moet een ambtsdrager in de Kerk zichzelf van haver tot gort kennen.
Waar loop je warm voor en wat zijn je valkuilen, zijn
hierbij belangrijke vragen.

Bouke kijkt uit naar het volgende traject van zijn reis
met de Heer. Hij verlangt ernaar om in het pastoraat
werkzaam te zijn. Mensen in aanraking te brengen
met de Drie-Ene-God. De uitnodigende nabijheid
voor iedere mens present stellen in daad en woord.
Luc Janssens O.Carm.

Bouke is geboren (december 1965) en getogen in
Friesland. In 2002 verhuisde hij voor zijn werk naar
Den Haag. In de nachtmis van Kerst 2005 begon zijn
weg in de Katholieke Kerk. Als ongedoopte bezocht
hij die avond de kerk en werd daar gegrepen door de
warmte van de aanwezige gemeenschap. De volgende
belangrijke stap in zijn ingroeien in het geloof was de
Paaswake in 2006. In deze viering werd hem duidelijk: dit is ook voor mij. In het voorbereidingstraject
op het ontvangen van de initiatiesacramenten kwam
bij hem de vraag van de roeping tot het priesterschap
naar boven, maar pas toen mensen om hem heen aan
hem vroegen of het priesterschap niets voor hem zou
zijn, durfde hij hier stappen in te zetten. Dit alles resulteerde in de opname in de Kerk en later de start van
de priesteropleiding aan Bovendonk.
Terugkijkend op de afgelopen zes jaar kan Bouke zich
nog goed de eerste dag op Bovendonk herinneren. Die
bovendonk
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www.roeping.nu
vernieuwde website online

Op Roepingenzondag, 11 mei 2014, verzamelden zich
zo’n 40 mensen uit alle geledingen van het bisdom op
de tweede verdieping van Bovendonk: bisschop Liesen,
staf en studenten van Bovendonk, een enkele docent,
een aantal religieuzen, de decaan van de Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg/Utrecht, mensen van de
bisdomstaf, een paar priesters, gelovigen uit het bisdom
en niet in de laatste plaats leden van de gebedskring en
leden van de Roepingenraad.

er rond een magneet een magnetisch veld. Wij zijn er
als gelovigen verantwoordelijk voor dat er binnen de
Kerk een klimaat heerst, waarbinnen de mensen hun
roeping kunnen ontdekken.
De leden kregen persoonlijk van de bisschop hun benoemingsbrief overhandigd en de eerste exemplaren
van het nieuwe bisdommagazine en het gebedenboekje,
alles in een leuk en aansprekend tasje met het Christusmozaïek uit de Grote Kapel van Bovendonk. De middag werd afgesloten met het bidden van de roepingenvesper.

De bijeenkomst vormde de afsluiting van de gebedsestafette om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gebedsestafette is door
bisschop Liesen op 24 november 2013 in de kathedraal
van Breda in beweging gezet bij gelegenheid van de viering van het 30-jarig jubileum van Bovendonk. In ruim
20 weken tijd heeft de estafette alle parochies van het
bisdom Breda en een groot aantal kloosters en religieuze gemeenschappen aangedaan. Naast de afsluiting
van deze estafette kende de middag twee bijzondere activiteiten: de presentatie van de vernieuwde roepingenwebsite en de installatie van de Roepingenraad.

Gebedskring roepingen bisdom Breda
Mensen die het gebed om roepingen in het bisdom
Breda mee willen dragen zijn van harte uitgenodigd
om zich aan te sluiten bij de Gebedskring roepingen.
De eerstvolgende bijeenkomst van de gebedskring is op
zondag 9 november 2014 in de kathedraal te Breda. De
middag begint om 15.00 uur met een nog in te vullen
programma. Om 17.00 uur wordt de middag afgesloten met het bidden van de roepingenvesper. Iedereen is
van harte welkom. Leden van de gebedskring worden
persoonlijk uitgenodigd.

In aanloop naar Roepingenzondag is door een aantal
mensen hard gewerkt aan het updaten van de website
www.roeping.nu. Deze website is voor het eerst bij
het 25-jarig jubileum van Bovendonk online gegaan.
Na vijf jaar was de website aan een update toe. Aan
Ulrike Nagel, een professionele camerajournalist, is
de opdracht gegeven om 10 eigentijdse korte video’s
over roeping tot het priesterschap en het diaconaat te
maken. Alle facetten van het traject moesten op enige
manier belicht worden. Zowel het traject naar de opleiding toe, als de opleiding zelf, als ook de periode na
de wijding zijn in korte aansprekende filmpjes in beeld
gebracht. De website is gepresenteerd samen met een
bisdommagazine over roeping en een gebedenboekje
met gebeden voor roepingen.

Lid worden:
(T) 076 5223444
(E) gebedskringroepingen@bisdombreda.nl

In het tweede gedeelte van het programma heeft bisschop Liesen de Roepingenraad geïnstalleerd. Deze
raad met mensen uit alle lagen van het bisdom zal de
bisschop gaan adviseren met betrekking tot het roepingenwerk in het bisdom van Breda. Bisschop Liesen
benadrukte het belang van een goed roepingenklimaat
binnen de kerkelijke gemeenschap. Om dit te verduidelijken gebruikte hij het beeld van de magneet. Een magneet trekt materialen aan. Om dit mogelijk te maken is
bovendonk
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Vier dagen embedded
Filmproject www.roeping.nu

“Boeh”, zeg ik als ik binnenkom door de zware houten deur. Zeven gezichten staren mij verbouwereerd
aan vanuit de seminarie-woonkamer. Een daarvan is
van mijn oud-collega Michael. “We zitten eigenlijk
even in bezinning.” En ik besef dat ik met mijn drie
tassen en mijn vriendelijke bedoelingen iets te vroeg
binnen stap. Er was mij een afzakkertje beloofd na
vier dagen werk. “Het duurt nog tot kwart voor tien
ongeveer, ik zal je laten weten als we klaar zijn.” Het
is maandag. Donderdagavond ben ik hier al ingetrokken met mijn spullen. Vier dagen, veertien interviews. Drie afspraken op een dag. De talloze vieringen, missen en gebeden niet meegeteld. Ik ben in
een voor mij vreemde wereld beland.

maar vragen er uit te gooien. Hoe houden ze dat vol?
Waarom staan ze zo ontzettend vroeg op en waarom
is de laatste dienst pas om tien uur ‘s avonds? Waarom mogen alleen maar mannen meedoen? En wat
voelen ze dan als ze het over God hebben? Ze geven
overal antwoord op.
Ik merk dat ik verwachtingen had van tevoren. Stille
mannen, in gebed voorover gebogen. Volop bezig
met hun eigen geloof. Tot zover helemaal waar. Maar
dat ze niet zouden lachen, niet hardop zouden kunnen kletsen, hun blik op de ‘gewone’ wereld kwijt
geraakt zouden zijn - nee. Ze drinken bier, ze zitten
gezellig bij elkaar, nemen elkaar in de maling en ze
kunnen ook nog eens prachtig zingen. Waar ze precies in geloven en vooral wat ze daarbij voelen - dat is
de grens die ik niet helemaal kan passeren. Ik begrijp
de priesters en diakens in opleiding beter dan ik ooit
had gedacht, maar tot in de laatste vezel invoelen hoe
dat moet zijn - nee, dat is niet gelukt. En dat is misschien maar goed ook, een beetje journalist houdt
nog steeds een beetje afstand.

Afgelopen december kreeg ik ineens een bericht van
mijn oud-collega Michael. Zes jaar lang heb ik met
hem samengewerkt in de journalistiek. Een aantal
jaar geleden maakte hij op de redactie kenbaar dat
hij een nogal aparte carrièreswitch ging maken. Hij
wilde priester worden. Een ongewone keus voor een
journalist. Vonden althans alle collega’s. Deze winter
vroeg hij me in zijn bericht of ik naar Bovendonk
wilde komen om filmpjes te maken.

Ulrike Nagel, freelance journalist

Hij wist dat een tamelijk sterke atheïst ben die niet
in een God gelooft. Ik voelde me vereerd dat juist ik
werd gevraagd. En zei onmiddellijk ‘ja’. Maar juist
omdat ik zo weinig weet, vind ik het ook allemaal
machtig interessant. Waarom worden zij door iemand geroepen? Hoe klinkt zoiets? En hoezo wil je
dan priester worden? Ze moesten allemaal wel heel
erg anders zijn dan ik als ze zo’n weg kozen.
Veel van deze mannen zijn ‘late roepingen’. Pas op
hun 30e of 40e ontdekten ze dat er meer moest zijn
in het leven dan een hele gewone baan. Ik praat met
een softwareontwikkelaar, een ambulance-medewerker, een account manager en een kraanmachinist.
Alle vier zitten ze doordeweeks in hun ‘oude’ baan
en in het weekend op de opleiding.
Ondanks grote onderlinge verschillen lijken ze een
hechte gemeenschap te vormen. Omdat ik iedere dag
met hen opsta, ontbijt, lunch en ook ’s avonds eet,
omdat ik heel direct naar hun persoonlijke beleving
en gevoel mag vragen, ga ik er al gauw bij horen.
Met al mijn verwondering. Steeds vaker durf ik zobovendonk
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Opleidingsberichten
Personalia en opleidingsberichten van Bovendonk

Het thema luidt: kansen en mogelijkheden bij kerkelijke huwelijken en huwelijksvoorbereiding. Na de
zomer zullen de beoogde deelnemers persoonlijk een
uitnodiging ontvangen.

Diakenwijding
Op zondag 18 mei 2014 zijn Bouke Bosma, priesterkandidaat van het bisdom Rotterdam, en Luc Janssens O.Carm op Bovendonk tot transeunt-diaken
gewijd. Bisschop Van den Hende, bisschop van Rotterdam en oud-bisschop van Breda, diende de wijding in een mooie en feestelijke viering toe. Beide
kandidaten zullen eind juni officieel op Bovendonk
afstuderen. Bouke krijgt een pastorale benoeming in
het bisdom Rotterdam. Luc krijgt een taak binnen
de orde van de Karmelieten.

Masterclass Geestelijke Begeleiding
Van 12 tot en met 14 maart 2014 heeft een vervolgcursus van de Masterclass Geestelijke Begeleiding
plaatsgevonden. De deelnemers hebben met elkaar
gesproken over modellen van geestelijke begeleiding
en over het gestructureerde gebedsleven. Ook is er
door de deelnemers heel concreet geoefend met bepaalde gespreksvormen. Komend jaar zal er opnieuw
een vervolgcursus plaatsvinden, waarschijnlijk weer
in januari. Beoogde deelnemers krijgen een persoonlijk uitnodiging. Ook zal van 8 tot en met 11 februari 2015 de basis Masterclass Geestelijke Begeleiding
voor een tweede keer worden aangeboden.

Afscheid pater Wilkens S.J.
Op 29 juni 2014, tijdens het slotweekend van het
studiejaar 2013-2014, zal pater Wilkens S.J. afscheid
nemen als spirituaal van Bovendonk. Pater Wilkens
is twee jaar spirituaal op Bovendonk geweest van
augustus 2012 tot en met juni 2014. In 2012 was
vanwege het eerdere vertrek van pater Stoffels S.J.
en pastoor Van Winkel de nood hoog. Dit studiejaar
is pater Ceyssens S.J. de gelederen komen versterken. Er is goede hoop voor het nieuwe studiejaar een
nieuwe spirituaal te benoemen, zodat het gewenste
aantal van twee spirituaals gehandhaafd blijft. De
dank aan pater Wilkens voor zijn werk is groot.

Denkt u ook aan de Priester- en Diakenopleiding
Bovendonk als goed doel? Investeer in de opleiding
van priesters en diakens! Uw gift ontvangen wij
graag op IBAN NL 93 INGB 0002 5806 80 t.n.v.
Stichting PDOB te Breda.

Jubilea
Ook dit jaar vieren enkele oud-studenten van Bovendonk een jubileum. Hun 25-jarig priesterjubileum vieren Hans Boogers, Bernard Zweers, Jacques Leo, Rob Winkelhuis, Anton Kamps en Johan
Driessens O.F.M. Cap. Het 12,5 jarig priesterjubileum wordt gevierd door Harry Sterenberg. Bijzonder
om te vermelden is ook het 50-jarig priesterjubileum
van pastoor H. van Winkel. Hij was in het studiejaar
2011-2012 spirituaal op Bovendonk. Alle jubilarissen van harte proficiat toegewenst en Gods rijke zegen voor de jaren die komen gaan!
Overlijden zuster Mia Gonnissen
Op 3 maart 2014 overleed op 89-jarige leeftijd zuster
Mia Gonnissen, zuster der Christelijke Scholen van
Vorselaar. Zij was van 1989 tot 1999 supervisor op Bovendonk. Wij hebben haar in onze gebeden herdacht.
Bovendonk Academie
Van 9 tot 11 november 2014 zal er een Bovendonk
Academie voor oud-studenten gehouden worden.
bovendonk
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