
Op 21 november 2014 is het precies vijftig jaar gele-
den dat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965) het diaconaat als zelfstandig ambt in de Kerk 
hersteld is. Dit gebeurde met het aannemen van de 
Dogmatische Constitutie ‘Lumen Gentium’.

Twee lijnen komen tijdens het concilie samen en lig-
gen aan de basis van het herstel van het permanent 
diaconaat. Aan het begin van de 20e eeuw komt in 
Frankrijk de beweging van de priesterarbeiders op. 
Priesters willen graag naast de mensen gaan staan in 
alledaagse situaties. De nood blijkt groter dan het 
aantal beschikbare priesterarbeiders en men herin-
nert zich de oude praktijk van het diaconaat. De 
vraag komt op waarom niet arbeiders te roepen en 
die als diaken in hun eigen midden te zenden.

De tweede lijn komt uit Duitsland. Nota bene in 
de concentratiekampen wordt de ervaring opgedaan 
van ‘zonder priester’ te zijn. Hier denken christelijke 
gevangen vooruit, die de secularisatie met veel min-
der priesters voorzien. Diakens, zo was de gedachte 
van deze gevangenen, zouden heel wat pastoraal 
werk van de schaarse priesters over kunnen nemen.  
Meerdere redenen hebben de concilievaders uitein-

delijk bewogen het ambt van het diaconaat als zelf-
standig ambt te herstellen. Het ambt van diaken 
maakt met name de dienende Christus als kern van 
ieder christelijk bestaan zichtbaar. Daarmee zijn dia-
kens voortrekkers van de dienende Kerk.
 
In de Nederlandse bisdommen is 50 jaar later het 
diaconaat niet meer weg te denken. Het gaat hier om 
een eigen roeping als medewerker van de bisschop en 
van de priesters. Sinds 2001 leidt Bovendonk ook di-
akens op. Het verheugt ons dat we uitgerekend in de 
maand van het 50-jarig jubileum van het herstel van 
het permanent diaconaat de wijding van enkele dia-
kens in het bisdom Rotterdam mee mogen maken. 
Verderop in deze Nieuwsbrief leest u hierover meer. 
Ook voor de diakens is de spirituele vorming van 
eminent belang. In deze Nieuwsbrief komt spirituaal 
Walter Ceyssens sj aan het woord. Hij blikt terug 
op zijn eerste jaar als spirituaal en spreekt over het 
belang van de spirituele vorming aan een priester- en 
diakenopleiding.
 
Ik wens u allen veel leesplezier met deze Nieuwsbrief.
 
Rector N.M. Schnell

Opleiding Bovendonk
Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven

De diaken actief in de liturgie: het lezen van het evangelie. (Foto: R. Mangold)
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Als zogeheten zij-instromer heb ik de afgelopen drie 
jaar een maatwerk opleidingstraject aan de Priester- 
en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) gevolgd. 
Daarvóór studeerde ik sinds 2006 theologie aan de 
Tilburg School of Catholic Theology (Faculteit Ka-
tholieke Theologie) in Utrecht. Gestimuleerd door 
mijn echtgenote Hanneke, een jonge priester in onze 
parochie en ook vrienden die zeiden dat het echt iets 
voor mij was, was ik aan deze deeltijdstudie begon-
nen.
 
Toen ik een paar jaar studeerde, vroeg diezelfde pries-
ter of ik er wel eens over had nagedacht om perma-
nent diaken te worden. Ik wist toen eigenlijk niet 
precies wat het ambt inhield, maar vond het wel een 
mooi idee om een gewijd ambt in de Kerk te mogen 
bekleden. Het sacrament van de wijding maakt het 
ambt meer dan een contract met de bisschop en een 
baan in de Kerk. De wijding betekent voor mij het 
aangaan van een bijzonder verbond met God. Daar-
bij beloof ik de rest van mijn leven Gods instrument 
te zijn en schenkt Hij mij de gaven van de Geest - 
daar vertrouw ik op - om dat instrument ook te kun-
nen zijn.

Ik verdiepte mij in de inhoud van het ambt en de mo-
gelijkheden daartoe te worden opgeleid en gevormd. 
Het ambt sprak mij aan, vooral omdat een diaken 
met één voet in de Kerk en met zijn andere in de 
maatschappij staat. De Kerk en de samenleving dich-
ter bij elkaar brengen dat is wat me aantrok en nog 
steeds aantrekt.

Nadat de toelatingscommissie van het bisdom Rot-
terdam akkoord was, heb ik met rector Schnell en 
studierector Brok een traject kunnen afspreken dat 
het voor mij mogelijk maakte om naast de master-
studie theologie, mijn baan als beleidsmedewerker bij 
het Ministerie van Defensie en mijn verantwoorde-
lijkheden voor het gezin, aan de PDOB opgeleid en 
gevormd te worden.

Naast studie en vorming was dit traject ook bedoeld 
om te ontdekken of ik daadwerkelijk tot het diaco-
naat geroepen was. Mijn roeping heb ik de afgelopen 
drie jaar met recht als een proces ervaren, een groei-
proces. Gods roepen was voor mij de ervaring van 
het ontvangen van zijn genade om op deze manier te 

kunnen groeien. En daarbij gaat het over groei op alle 
vier de aspecten van de vorming: persoonsvorming, 
geestelijke, intellectuele en pastorale vorming.
 
Persoonsvorming
Ten aanzien van de persoonsvorming neem ik aan dat 
ik al een aantal benodigde kwaliteiten in huis had. 
Anders was ik niet toegelaten voor het opleidings- en 
vormingstraject en hadden mensen in mijn omgeving 
niet gezegd dat ze mij wel als diaken zagen zitten. De 
afgelopen drie jaar heb ik ook gemerkt dat onder an-
dere mijn gedegen katholieke opvoeding in een groot 
gezin, mijn studie tot diëtist, mijn werkervaring bij 
Defensie én de ervaring van echtgenoot zijn en vader 
zijn mij gevormd hebben tot wie ik nu ben.

Hoewel het voor een man van middelbare leeftijd 
niet eenvoudig is om daar nog iets aan te sleutelen, 
probeer ik open te staan voor opbouwende kritiek en 
goede adviezen om mezelf verder te vormen. Vooral 
supervisie en goede gesprekken met mijn stagebege-
leider in de Nicolaasparochie in Zoetermeer hebben 
aan die verdere persoonsvorming bijgedragen. Ik heb 
onder andere geleerd om niet altijd direct in actie te 
komen en meer over te laten aan de heilige Geest. Ik 
ben nog wel eens geneigd om mensen direct te willen 
helpen, terwijl dat niet altijd bijdraagt aan een struc-
turele oplossing. Het is goed dat je dan een spiegel 
voorgehouden krijgt.

Geestelijke vorming
Wat mijn geestelijke vorming betreft, zijn de drie ja-
ren PDOB onmisbaar geweest. Ik had me vooraf niet 
gerealiseerd welke intensiteit van geestelijk leven van 
een diaken wordt verwacht. Bij het eerste studieweek-
end werd me dat duidelijk: tweemaal per dag getij-
dengebed, liefst dagelijks de eucharistie meevieren, 
regelmatig een gesprek met een geestelijk leidsman 
en een biechtvader én minimaal één keer per jaar op 
retraite. Ik dacht toen: hoe kan ik daar met al mijn 
bestaande activiteiten invulling aan geven? Het is me 
achteraf meegevallen hoe snel ik het getijdengebed in 
mijn dagelijks leven had opgenomen. De gezamen-
lijke eucharistievieringen bij de PDOB en in mijn 
stageparochie hebben mij de eucharistie steeds meer 
doen waarderen als bron van geestelijk voedsel. Na de 
eucharistie ga ik doorgaans vreugdevol en vol energie 
aan het werk.

Gereed voor het permanent diaconaat  
 ‘Mijn diaconale hart is steeds harder gaan kloppen’
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Jos van Adrichem. (Foto: P. van Mulken)

Gesprekken met mijn geestelijk leidsman en retraites 
bij de jezuïeten hebben mij geholpen om het diaco-
naal handelen in mijn stageparochie steeds meer be-
wust als een Godsontmoeting te ervaren. Enerzijds 
door in de ander God te zien (“Alles wat je voor één 
van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb 
je voor Mij gedaan”, Mat. 25, 40) en anderzijds door 
naar de ander te kijken met de ogen van God en door 
in mijn handelen ‘Christus de dienstknecht’ present 
te stellen. Maar ook door God er als ‘Grote Aanwe-
zige’ bij te ervaren, te beseffen dat het niet mijn werk 
is, maar Gods werk, voor wie ik een instrument mag 
zijn. Ik heb mijn diaconale hart ontdekt en het is 
steeds harder gaan kloppen.
 
Intellectuele vorming
De meer praktijkgerichte vakken aan de PDOB wa-
ren een welkome en noodzakelijke aanvulling op het 
pakket theoretische vakken aan de faculteit. Ik heb 
gemerkt dat ik steeds gemakkelijker mijn geloof on-
der woorden kan brengen en uitdragen. Ook heb ik 
tijdens de stage ervaren dat ik met verworven kennis 
kon beargumenteren waarom ik elementen, bijvoor-
beeld in de liturgie, anders wilde dan men gewend 
was, en dat men dat met een uitleg ook accepteerde. 
Bij de intellectuele vorming hoort ook het je bekwa-
men in het leiding geven. Ik had bij Defensie al lei-
dinggevende functies gehad, maar het verschil is dat 
het in de parochie toch meer aankomt op het inspire-
ren van mensen. Door het leiding geven aan een aan-
tal jongerenprojecten en twee bijzondere activiteiten 
voor volwassenen, heb ik in mijn stageparochie aan 
deze vaardigheid kunnen werken.
 
Pastorale vorming
Voor mijn pastorale vorming waren de stage en het 
vak pastoraal-theologische reflectie het meest relevant. 
Ik heb de afgelopen twee jaar geprobeerd mijn aan-
dacht voor de verschillende dienstwerken van de di-
aken, de ‘diaconia’ (dienstwerken) van het woord, de 
liturgie en de naastenliefde, zo goed mogelijk te ver-
delen. Naast catecheseactiviteiten heb ik de diaconia 
van het woord  binnen het diaconale Nicolaasproject, 
mogen uitvoeren als verkondiging in daden. De dia-
conia van het woord en de naastenliefde vallen voor 
mij voor een groot deel samen. Ik voel me, wat dat 
betreft, gesterkt door wat paus Franciscus laat zien. En 
ook de uitspraak “Verkondig het evangelie, desnoods 
met woorden”, die wordt toegeschreven aan de heilige 
Franciscus van Assisi, spreekt mij enorm aan.

Door het assisteren als acoliet en het voorgaan in 
woord- en gebeds- of communievieringen ben ik 

meer vertrouwd geraakt met de liturgie, liturgische 
handelingen en de liturgische ruimte. Bij de pasto-
rale vorming hoort ook het gevoel krijgen voor mis-
sie. Wat dat betreft is bij mij de overtuiging gegroeid 
dat de Kerk nog meer door diaconale activiteiten van 
Christus zou moeten getuigen. Op die manier kan 
zij van meer betekenis voor de samenleving zijn. De 
politiek-maatschappelijke verschuiving van verzor-
gingsstaat naar participatiesamenleving biedt naar 
mijn mening kansen daarvoor.
 
‘Met de hulp van God’
Ik ben nu gereed bevonden voor het permanent dia-
conaat, maar mijn roeping stopt niet op het moment 
dat ik word gewijd. Het zal de rest van mijn leven een 
blijvende inspanning zijn om steeds op Gods roep-
stem te kunnen zeggen: “Ja, hier ben ik Heer.” Het 
proces van de afgelopen jaren heeft mijn  verlangen 
doen groeien om zijn roepen bevestigend te beant-
woorden. Ook is mijn vertrouwen gesterkt dat Hij 
mij in het dienstwerk zal bijstaan. Wetende dus dat ik 
het niet alleen hoef te doen, durfde ik 15 november 
volmondig te zeggen: “Ja, dat wil ik, met de hulp van 
God.”
 
Jos van Adrichem
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Walter Ceyssens sj. (Foto: R. Mangold)

Sinds net meer dan een jaar ben ik spirituaal aan 
het seminarie van Bovendonk. En soms durf ik wel 
eens te denken dat ik de mooiste job heb van heel 
het team van Bovendonk heb: ik mag immers de 
hele dag over God praten, mensen beluisteren als ze 
over God spreken, hen helpen zoeken hoe ze de weg 
met God in navolging van Jezus Christus kunnen 
gaan. Het is een dienst aan Kerk en geloof, maar 
het is ook een diepe vreugde, vooral als je mensen 
mag ontmoeten die, zoals hier op Bovendonk, erg 
begaan zijn met hun levenskeuze en hun vorming.
 
Wie vooruitgang wil maken in het geloof, kan in 
ieder geval alle hulp gebruiken. Steun zoeken bij 
iemand die de weg van het geloof al wat verder ge-
gaan is, het gaat terug op een lange traditie: bij de 
woestijnvaders kwamen de jonge monniken van 
heinde en verre oudere medebroeders - de ‘abba’s’ 
- opzoeken voor wijze raad. Het stemt me nederig 
dat ik als spirituaal in die traditie mag staan.
 
In de eerste plaats wil ik dus de seminaristen helpen 
vooruitgang te maken in het geloof. Het geloof, en 
daarbinnen de eigen roeping, dieper laten wortelen 
in het leven: dat is mijn taak. Daarom kronkelt een 
gesprek altijd tussen twee polen, tussen het religi-
euze aan de éne kant, zoals gebed en de deelname 
aan de sacramenten, en het ‘gewone’, dagdagelijkse 
leven aan de andere kant. Het gaat dan over het 
leven zoals het zich in al zijn complexiteit aandient: 
het leven van elke dag, met al zijn vreugdes, kwet-
suren en moeilijkheden, het leven als student, het 
huwelijks- of het celibataire leven, het beroepsle-
ven... Hoe complex de vragen soms ook zijn, dat je 
in vertrouwen een zorg bij een vertrouwenspersoon 
kunt neerleggen, is vaak al een manier om vooruit-
gang te boeken. Luisteren is een essentieel deel van 
de opdracht.
 
In een veeleisende context als Bovendonk is het 
voor het geestelijke leven cruciaal dat mensen een 
vrijplaats hebben: om zonder taboes een gesprek 
te hebben rond datgene of over Diegene waar het 
uiteindelijk om draait, en zonder wie heel dit insti-
tuut geen zin zou hebben: God. Anders loop je het 
risico dat Hij ondergesneeuwd kan geraken onder 
een berg van tentamens, papers en supervisiever-
slagen.

Tussen geloof en leven loopt de weg van de eigen 
roeping. Die roeping, dat is wat de studenten ook 
willen onderscheiden: wat wil God van mij, hoe 
kan ik in mijn eigen verlangen Gods verlangen ont-
dekken? Mensen moeten, tot op zekere hoogte, zelf 
die weg kunnen ontdekken, verkennen en uitdie-
pen. Het is de taak van een spirituaal die weg met 
hen mee te gaan.
 
Wat moet een spirituaal zelf doen om zijn rol 
vruchtbaar in te vullen? Eerst en vooral, het eigen 
geestelijke leven op peil houden om met een zo 
zuiver mogelijk hart te kunnen luisteren en spre-
ken. Dat betekent: zelf ook begeleid worden, het 
sacrament van de verzoening ontvangen, lezen, 
bidden, de stilte opzoeken van een retraite. Ik moet 
de geestelijke bagage die ik, Deo gratias, de afge-
lopen 10 jaar als religieus mocht ontvangen, zelf 
ook onderhouden. De Geest die ik bij anderen aan 
het werk zie, mag mij ook leiden. En zo is er nog 
geen enkele zaterdag op Bovendonk dat ik Hem 
niet mocht danken voor zijn inspiratie en genade.
 
Walter Ceyssens sj, spirituaal

 Eén jaar spirituaal op Bovendonk
 Geloof en de eigen roeping dieper laten wortelen in het leven
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Iwan en Sophie. (Foto: P. van Mulken)

Iwan Osseweijer is in september 2012 als kandi-
daat-diaken en als zogenaamde zij-instromer op 
Bovendonk gestart. Iwan had reeds een volledig af-
gerond theologische opleiding achter de rug en was 
werkzaam als pastoraal werker in het bisdom Rotter-
dam. Op 15 november 2014 is hij in de kathedraal 
van Rotterdam tot diaken gewijd. Met zijn 35 jaar 
is hij op dit moment de jongste permanent diaken in 
Nederland.
 
Iwan, hoe is het om als getrouwde man en vader van 
drie jonge kinderen 20 weekenden per jaar op Bo-
vendonk te zijn voor studie en vorming? En hoe heeft 
het gezin daar tegenaan gekeken?
Sophie en ik hebben er in het begin behoorlijk te-
gen op gezien. Het was op zijn tijd ook best zwaar 
voor mij, maar vooral voor mijn gezin. De kinderen 
hebben mij ook best gemist! Dit is ook de span-
ning die in het leven van de diaken aanwezig is. 
Het was ook in die zin een leerschool. Wel heb ik in 
de afgelopen periode ervaren hoe we als studenten 
écht broeders van elkaar werden. De steun en gezel-
ligheid onderling hebben sterk bijgedragen aan dat 
gevoel van saamhorigheid, maar ook aan de geza-
menlijke groei in de liefde voor Christus. Als ik op 
zondag weer naar huis ging, was ik blij weer naar 
mijn gezin te gaan, maar ook zag ik weer uit naar 
het volgende weekend waarin ik mijn broeders weer 
zou zien.
 
Wat is in deze twee jaar van studie en vorming voor 
jouw persoonlijk de grootste ontdekking geweest?
De grootste ontdekking was tevens de grootste con-
frontatie; ik werd met name in de supervisie ge-
confronteerd met mijzelf! Door het erkennen van 
mijn zwakke kanten en sterke kanten heb ik mijzelf 
beter leren kennen. De noodzaak van regelmatige 
zelfreflectie is voor mij wel duidelijk geworden. 
Daarnaast heb ik ook ontdekt dat de huidige visie 
op en invulling van het diakenambt nog in de kin-
derschoenen staat. Anders gezegd; het is nog volop 
in ontwikkeling. In de Nederlandse parochies is ‘de 
diaken’ veelal nog een relatief onbekend fenomeen. 
Hier ligt een mooie uitdaging voor de diakens van 
deze tijd!
 
Paus Franciscus vindt dat priesters als herders naar 
hun kudde moeten ruiken. De diakens zal de paus 

daarbij meegedacht hebben. Hoe ruikt een diaken in 
de bollenstreek?
Als een diaken ruikt naar de kudde dan is de diaken 
hier in de Bollenstreek een ‘kameleon’. Hij moet 
zicht razendsnel aanpassen aan de verschillende si-
tuaties waar hij in belandt! Er zijn jongeren die met 
een biertje in de hand praten over geloof, seksuali-
teit, games en wereldproblemen, ouderen die door 
de WMO net buiten de boot vallen en jong volwas-
senen die zich vol enthousiasme voorbereiden op 
hun huwelijk. De ene keer kom je in een giganti-
sche villa, waar mensen wonen die bedrijven in de 
hele wereld hebben, en twee uur later zit je op een 
flatje bij een gezin met drie grote kinderen te praten 
over de sociale, financiële en psychische gevolgen 
van werkeloosheid en ziekte. De kunst is om steeds 
dezelfde te blijven en toch precies in iedere situatie 
te passen. Het is een uitdaging die ik graag aanga. 
Het is een jas die mij past, maar die nog regelmatig 
versteld zal moet worden!

 Diaken in de bollenstreek
Steeds dezelfde blijven en toch in iedere situatie passen
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Priester- en diakenwijdingen
Op 15 november 2014 wijdde Mgr. Van den Hende 
in de kathedraal van Rotterdam vier oud-Bovendonk-
studenten: Bouke Bosma, Bertran van Paasen, Iwan 
Osseweijer en Jos van Adrichem. Bouke Bosma werd 
tot priester gewijd, nadat hij op 18 mei 2014 de dia-
kenwijding ontving. Bertran van Paasen was aan Bo-
vendonk verbonden van 2004 tot en met 2011. Hij 
is nu transeunt diaken gewijd en zal over enige tijd 
ook de priesterwijding ontvangen. Iwan Osseweijer 
(2012-2014) en Jos van Adrichem (2011-2014) zijn 
als zij-instromer aan Bovendonk verbonden geweest. 
Iwan was reeds werkzaam als pastoraal werker in de 
parochie H. Willibrordus te Hillegom. Jos van Adri-
chem heeft theologie gestudeerd aan de Faculteit 
Katholieke Theologie te Utrecht. In de laatste fase 
van zijn studie is hij naar Bovendonk gekomen voor 
een stuk extra spirituele vorming, gericht op zijn 
verlangen de Kerk als diaken te mogen dienen. De 
wijdingen waren voor het bisdom Rotterdam een 
feestelijke dag. Als medeopleiders heeft Bovendonk 
van harte in deze vreugde gedeeld.
 
Overleden: Lieve Van kerkckhoven
Lieve Van kerckhoven, geboren in 1932, is op 21 
mei 2014 overleden en enkele dagen later begraven 
in Schoten, bij Antwerpen. Ze was oblaat van de 
Vita et Pax-Stichting in Schoten (België). Opgeleid 
en werkzaam als psychotherapeute was zij vele jaren 
verbonden als docente psychologie aan de Priester- 
en Diakenopleiding Bovendonk. Een hele generatie 
studenten heeft zij begeleiding en ondersteuning ge-
geven. Dankbaar en met respect denken we aan haar 
terug. Moge zij rusten in Gods vrede.
 
Bovendonk Academie: 9 - 11 november 2014
De Bovendonk Academie voor oud-studenten heeft 
inmiddels voor de zesde keer plaatsgevonden. Het 
thema van deze dagen was Stijl van leven en omgaan 
met werkdruk. In een sfeer van gebed, studie en ont-
moeting hebben de deelnemers zich in het onder-
werp verdiept.
 
Masterclass Geestelijke Begeleiding
Van 18 tot en met 20 januari 2015 organiseert Bo-
vendonk voor de priesters van het Aartsbisdom Utrecht 
een Masterclass Geestelijke Begeleiding. Zo’n 40 tot 
50 priesters zullen hieraan meedoen. Als Bovendonk 

zijn we zeer vereerd dat we deze cursus mogen geven. 
Van 8 tot en met 10 februari 2015 is er een vervolgcur-
sus Geestelijke Begeleiding voor alle deelnemers van 
een eerdere Masterclass. Tijdens deze vervolgcursus zal 
het Sacrament van de Biecht centraal staan.
 
Www.roeping.nu en gebedskring
Op Roepingenzondag 11 mei 2014 ging de ver-
nieuwde website www.roeping.nu online. Kern van 
deze website zijn tien eigentijdse korte video’s die een 
reële inkijk geven in de weg die leidt naar het pries-
terschap, diaconaat of het religieuze leven. De web-
site mag zich in een constante stroom van geïnteres-
seerden verheugen. Wij hopen op deze wijze mensen 
te helpen die een ambt in de Kerk overwegen of aan 
religieus leven denken. Voor het onophoudelijke ge-
bed om roepingen, dat van eminent belang is, kunt u 
zich aasluiten bij de diocesane gebedskring. 
Lid worden: (T) 076 5223444 of 
(E) gebedskringroepingen@bisdombreda.nl

Denkt u ook aan de Priester- en Diakenopleiding Bo-
vendonk 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.

 Opleidingsberichten
 Personalia en opleidingsberichten van Bovendonk
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