
“Exodus, een fundamentele ervaring van roeping!” 
Paus Franciscus stelt dit motto boven de boodschap 
voor Roepingenzondag 2015. De stem van Christus, 
de Goede Herder, horen én volgen is enkel mogelijk 
als we in staat zijn om onszelf achter te laten, zo paus 
Franciscus. 

De paus refereert daarbij aan Abraham, die letterlijk 
zijn geboortegrond achter zich liet. Hij ging voort 
met vertrouwen, omdat hij wist dat God hem de 
weg zou wijzen naar een nieuw land. Antwoord ge-
ven op Gods roepstem betekent valse zekerheden 
achter je laten en de weg in slaan die naar Jezus 
Christus leidt. Dit antwoord geven is geen moment, 
maar een proces. De eerste stap is het verstaan van 
de stem van de Heer. Lang niet altijd wordt de stem 
van de Heer duidelijk gehoord. En als je meent zijn 
stem gehoord te hebben, dan blijft vaak nog lang de 
onzekerheid of je zijn stem wel goed gehoord hebt. 
Tijd is nodig om tot een goede onderscheiding te 
komen. 

Een priester- en diakenopleiding wil mensen helpen 
om tot de juiste onderscheiding te komen. Waar de 
stem van de Heer gehoord is en iemand ook wil ant-

woorden, daar begint de exodus (uittocht) pas echt 
goed. Je zult zekerheden moeten opgeven. Niet al-
leen als het gaat om geld en goed, om een baan en 
een huis, maar ook als het gaat om jezelf.  Jezelf ver-
loochenen en bereid zijn het kruis op te nemen, zegt 
Jezus (vgl. Mc 8, 34). Een nieuw land en een an-
der leven liggen voor je. Iedere keer opnieuw wagen 
mensen dit avontuur. In het afgelopen jaar zijn maar 
liefst zes Bovendonkstudenten voor de wijding voor-
gedragen: drie permanente diakens, een transeunt-
diaken en twee priesters. In deze Nieuwsbrief leest u 
daarover meer.

Naast de hoogtepunten rondom de wijdingen heb-
ben we ook te maken met afscheid. Jan Brok, onze 
studierector, heeft de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt en gaat ons helaas als studierector verlaten. 
Aan het einde van dit studiejaar op 28 juni 2015 
neemt hij afscheid. U vindt in deze Nieuwsbrief een 
uitgebreid interview met hem. Hier wil ik namens de 
stafleden, studenten en docenten alvast mijn grote 
dank uitspreken voor het vele goede dat Jan voor de 
opleiding heeft gedaan. 

Rector N.M. Schnell

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

Op 10 mei werd Jochem van Velthoven door Mgr. Liesen tot diaken gewijd. (Foto: J. Wouters)
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Na een werkverband van 10 jaar beëindigt Jan Brok 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd op 6 mei 2015 zijn arbeidsrelatie als studierector 
van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Als 
docent blijft hij aan de opleiding verbonden.

Jan Brok heeft een lange staat van dienst in het bis-
dom Breda. Hij begon in 1980 als pastoraal werker in 
de Heilig Hartparochie in Etten-Leur. Hij herinnert 
zich nog de informele sfeer waarin de sollicitatiepro-
cedure verliep. “Ik kwam in augustus om kennis te 
maken met Paul de Maat. Daarna zou de procedure 
beginnen. Nu was er op die dag toevallig een bestuurs-
vergadering. Ik werd uitgenodigd en kreeg meteen te 
horen dat ik mocht blijven.” Hij werkte daar tot 1987. 
Hij vertrok naar de Goede Herderparochie in Roosen-
daal. Daar bleef hij één jaar. In 1988 kreeg hij een 
benoeming als docent aan de Theologische Faculteit 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In 1995 
keerde Jan terug naar het bisdom Breda en begon als 
pastoraal werker in de centrumparochie van Bergen 
op Zoom, waar hij ook een aanstelling kreeg voor het 
stedelijk jongerenpastoraat en in 1997 dekenaal co-
ordinator werd in het dekenaat Bergen op Zoom. Bij 
de dekenale herindeling in 1999 werd Jan dekenaal 
coördinator van het toen opgerichte dekenaat Het 
Markiezaat, samen met Simon Kuyten als deken. “Na 
een korte periode in het oude dekenaatskantoor in 
Roosendaal konden we gaan verhuizen naar een fraai 
opgeknapt nieuw gebouw dat in het H. Hartklooster 
gevestigd was. Vanuit mijn functie als dekenaal coör-
dinator werd ik ook betrokken bij de bisdomraad.”

Studierector en staflid
In 2005 benoemde bisschop Muskens hem tot stu-
dierector van de Priester- en Diakenopleiding Bo-
vendonk. In deze functie werkte Jan Brok nauw sa-
men met Mathieu Ham. Rector Ham nam in 2007 
afscheid van de Priester- en Diakenopleiding Bo-
vendonk. Tot de komst van rector Schnell in 2010 
speelde Jan Brok een belangrijke rol in de waarne-
ming van het rectoraat. Jan heeft een dubbele func-
tie op Bovendonk, want naast studierector is hij ook 
staflid voor de pastoraal werk(st)ers.

Vernieuwing onderwijs
Jan is een bevoorrecht getuige geweest van verande-
ringen in de Kerk en de wereld van de opleidingen. 

“Ik ben in 1950 geboren, midden in het Rijke Room-
se Leven. Toen ik twaalf jaar oud was, opende paus 
Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie. Dit 
concilie werd enthousiast gevolgd. Het engagement 
met de Kerk was volop aanwezig. Dit veranderde eind 
jaren zestig toen een periode van polarisatie in Neder-
land uitbrak.” Jan Brok begon toen met zijn theolo-
giestudie in Nijmegen. “Vanuit de onderwijssituatie 
heb ik alle veranderingen van nabij meegemaakt. In 
de jaren 1968-1969 kwamen er veel maatschappelij-
ke veranderingen in politiek, leger, universiteiten en 
hogescholen. Er waren veel studentenacties, Derde 
Wereldgroepen waren actief evenals vrouwengroe-
pen. Veel eisen van toen zijn ingewilligd en nieuwe 
inzichten uit die tijd zijn nu algemeen aanvaard.” Het 
ging in feite om emancipatie en bevrijding. Op de 
Theologische Faculteit in Nijmegen was er een grote 
betrokkenheid met al die veranderingen. Kerkelijke 
en maatschappelijke vernieuwingen werden vertaald 
naar onderwijsprogramma’s. Er was aandacht voor 
politieke theologie en bevrijdingstheologie, femi-
nistische theologie en de professionalisering van het 
pastoraat. Buitenlandse studenten kwamen op de 
Nijmeegse faculteit af voor studie bij Edward Schille-
beeckx, Piet Schoonenberg en wat later bij Tine Hal-
kes en Hans van der Ven. 

Theologie
Tijdens zijn studie verbleef Jan twee jaren in Münster, 
waar hij studeerde bij Johann Baptist Metz, de voor-
man van de politieke theologie. “Daar maakte ik ken-
nis met Karl Rahner, een van de grootste theologen 
van de twintigste eeuw. Juist in die jaren verscheen 
zijn ‘Grundkurs des Glaubens’. Dit is een synthetisch 
werk dat heel de theologie van Rahner samenvat. Ik 
herinner me dat we deze onder leiding van Helmut 
Peukert en Herbert Vorgrimler, leerlingen van Rah-
ner, bestudeerd hebben. Daarnaast lazen we Jürgen 
Habermas, de voorman van de kritische Frankfurter 
Schule. Na mijn verblijf in Münster ben ik terugge-
keerd naar Nijmegen, waar ik ben afgestudeerd op 
een vergelijking tussen het kerkbeeld van Johann 
Baptist Metz en dat van de Nederlandse basisbewe-
ging.”

“Je zat toen midden in de ambtsdiscussie. Dit was 
een belangrijk item op het Tweede Vaticaans Con-
cilie (1962-1965) en later op het Pastoraal Concilie 

Afscheid studierector Jan Brok  
Na tien jaar studierector van Bovendonk
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Jan Brok: “De Kerk is er niet omwille van zichzelf.” (Foto: R. Mangold)

in Noordwijkerhout (1968-1970). De aanvaarding 
van het ambtsrapport waarin stond dat het priester-
celibaat niet langer verplicht moest zijn, vormde een 
keerpunt in de relatie met het Vaticaan en lag mede  
aan de basis van de polarisatie in de Nederlandse 
kerkprovincie.” 

Ontwikkeling
“Door omstandigheden is de Nederlandse Kerk sinds 
de jaren negentig veranderd. De grootste overgang is 
die van een volkskerk naar een keuzekerk,” aldus Jan 
Brok. “De Kerk is gekrompen en daardoor ook de 
kerkorganisatie. Na het Tweede Vaticaans Concilie 
ontstond er meer ruimte voor leken in het pastoraat. 
Momenteel wordt het gewijde ambt weer sterker be-
nadrukt. Hoewel je visie mede wordt gevormd door 
de tijd waarin je bent gevormd, moet je daar niet in 
blijven hangen. Je hoeft niet alles over te nemen, maar 
elke context biedt eigen mogelijkheden. Bijvoorbeeld 
de hedendaagse aandacht voor spiritualiteit en het 
belang daarvan ook voor pastorale beroepskrachten is 
zonder meer een verrijking van onze tijd.”

“De Kerk wordt in omvang kleiner, maar de organi-
satie wordt grootschaliger. Dat betekent dat je moet 
werken in teams. Een beperkter aantal mensen moet 
de kar trekken. Er is momenteel een discussie gaande 
hoe we de Kerk vitaal moeten houden. De discussie 
cirkelt rond de kwestie hoe je helder houdt waar de 
Kerk voor dient te staan. Deze vraag keert ook terug 
in andere discussies. Pastorale beroepskrachten kun-
nen bijvoorbeeld zo opgaan in management en orga-
nisatie dat ze de kern uit het oog verliezen. Het gaat 
in de Kerk uiteindelijk om de relatie met God en met 
Jezus Christus, om onderlinge gemeenschapsvorming 
en om ondersteuning van mensen in nood. Want de 
Kerk is er niet omwille van zichzelf. Dit doel geldt 
voor zowel gewijden als niet-gewijden. Priesters, di-
akens en pastoraal werkers zijn samen geroepen hun 
relatie met God zowel in hun eigen leven als voor de 
gemeenschap gestalte te geven en wel in deze wereld, 
ieder vanuit de eigen roeping en zending,” aldus Jan 
Brok. 

Voortgezette vorming
“Het is goed dat er een vormingsaanbod is gekomen 
voor priesters en diakens zoals de Masterclass Geeste-
lijke Begeleiding voor priesters uit de Nederlandse en 
Vlaamse bisdommen, de Bovendonk Academie voor 
oud-studenten van Bovendonk, en de Pastoorscursus 
voor de pastoors van het bisdom Breda. Hieraan is 
behoefte,” meent Jan, die er als staflid voor de pasto-
raal werk(st)ers nog aan toevoegt dat deze cursussen 

of een ander aanbod ook heel goed zouden kunnen 
zijn voor de groep pastoraal werkers. “Naast de jaar-
lijkse Voortgezette Pastorale Vorming voor alle pas-
torale beroepskrachten is te kijken hoe de pastoraal 
werkers extra ondersteund kunnen worden.” 

Vanuit de gecombineerde functie van studierector 
van Bovendonk en staflid voor de pastoraal werk(st)
ers benadrukt Jan nogmaals dat alle pastorale be-
roepskrachten dienstbaar moeten zijn aan het geloof 
van de gemeenschap. In het bijzonder wijst hij op de 
inzet van de geschoolde lekentheologen die vanuit de 
visie van het Tweede Vaticaans Concilie in pastorale 
teams aan het werk gingen binnen de parochies. “Al-
len hebben op grond van hun doopsel en vormsel een 
roeping,” aldus Jan. 

Hans de Jong

Het afscheid van Jan Brok als studierector van Bo-
vendonk vindt plaats op 28 juni tijdens de afsluiting 
van het studiejaar. Om 13.00 uur begint het afscheid 
met het middaggebed in de grote kapel van Bo-
vendonk. Na de gebruikelijke diploma-uitreiking van 
de studenten die afstuderen, volgt het afscheid van 
Jan Brok. Aansluitend is er de traditionele barbecue.
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Binnen de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk 
is de intellectuele vorming één van de vier opleidings-
onderdelen van de totale vorming van priester- en 
diakenkandidaten. De kerkelijke documenten noe-
men steeds vier pijlers: de spirituele vorming, de per-
soonsvorming, de theologische studie en de pastorale 
beroepsvorming. Deze vier onderdelen worden op Bo-
vendonk op een geïntegreerde wijze aangeboden door 
de hele opleiding heen. 
 
Iedere pastorale beroepskracht weet dat de eigen per-
soon het belangrijkste werkinstrument is waarmee je 
in het parochiepastoraat of de geestelijke verzorging 
werkt. Zelfinzicht en reflectievermogen zijn hierbij 
onmisbaar. De persoonsvorming gaat hand in hand 
met het je eigen maken van geloof en gebed, met de 
relatie met God en Christus. De spirituele bron van 
waaruit je leeft en werkt, moet vitaal stromen, anders 
wordt je geestelijk leven een woestijn en verword je 
tot iemand die de ene na de andere klus doet. De 
pastorale beroepsvorming is op Bovendonk nauw ver-
bonden met de tweejarige parochiestage én met heel 
wat beroepsvoorbereidende onderwijsmodulen, zoals 
groepsdynamica, liturgie, preekbegeleiding, kerkmu-
ziek, catechetiek, diaconie, sacramentenvoorberei-
ding, pastoraal-theologische reflectie enz.

Theologische vorming
De intellectuele vorming is eigenlijk de theologische 
vorming. Tal van onderwijsmodules zijn er op de theo-
logische vakgebieden: Bijbelwetenschap, geschiedenis 
van Kerk en christendom, systematische theologie, 
praktische theologie. Ook onderdelen uit de vakge-
bieden van de filosofie, godsdienstwetenschappen en 
de sociale wetenschappen behoren tot de intellectuele 
vorming. In vergelijking met de huidige universitaire 
en HBO-opleidingen heeft het opleidingscurriculum 
van Bovendonk wel een eigen, kerkelijke kleur. Dat 
blijkt uit het aantal extra modules op het terrein van 
spiritualiteit en van liturgie. Ook het beroepsgerichte 
karakter van Bovendonk is sterker aangezet dan op de 
universiteit. 

Opleidingsniveau
Bovendonk streeft naar een HBO-niveau. Gebleken is 
dat een afgestudeerde student van Bovendonk zonder 
een prémaster kan instromen in het Masterprogramma 
van de theologische faculteit van Leuven. Ook al heeft 

Bovendonk geen bevoegdheid om diploma’s uit te rei-
ken die door de Nederlandse Staat erkend zijn, feitelijk 
blijkt het niveau van een afgestudeerde student dat van 
een bachelordiploma te zijn. Bovendonk wil de kwali-
teit van de opleiding borgen door een goed opleidings-
programma aan te bieden, te werken met gekwalifi-
ceerde docenten en door externe docenten te betrekken 
bij beoordelingen. Bij de beoordeling van eindwerk-
stukken wordt altijd ook een externe beoordelaar ge-
vraagd. Ook bij het opstellen van een stageplan en het 
beoordelen van stagewerkzaamheden wordt gewerkt 
met behulp van competenties en specifieke leerdoelen 
die afgestemd zijn op de student. Zowel de staf alsook 
het bestuur hechten groot belang aan een kwalitatief 
goed opleidingsniveau van de opleiding.

Bijscholingsaanbod
Voor de komende tijd zal het interessant zijn om het 
bijscholingsaanbod zoals dat in de afgelopen jaren van 
start gegaan is in de vorm van Masterclass Geestelijke 
Begeleiding en dat van de Bovendonk Academie voort 
te zetten en verder te ontwikkelen. Dit aanbod mikt 
op twee doelgroepen: starters én afgestudeerden die al 
enkele jaren werkzaam zijn. Het blijkt dat er vraag is 
naar een gericht aanbod op het terrein van eigentijdse 
vragen (geloofsoverdracht) en problematische situaties 
in het pastoraat (overwerkt raken) en spirituele verdie-
ping (gebedsleven, spirituele groei).

Jan Brok
Studierector Bovendonk

Intellectuele vorming
Een van de vier pijlers van de opleiding
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Mgr. Liesen en Jochem van Velthoven na de diakenwijding. (Foto: J. Wouters)

In september 2010 stuur ik mijn collega’s van Pri-
cewaterhouseCoopers Accountants (PwC) een af-
scheidsmail. Ik kondig mijn vertrek aan, omdat ik 
er na een jaar achter ben gekomen dat de combinatie 
van werken en studeren, in twee totaal verschillende 
werelden, voor mij niet mogelijk is.  Ik geef in de 
e-mail aan dat ik dit moet doen, want ‘Wie luistert 
maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de 
grond bouwde, zonder fundering’ (Lucas 6, 49).
 
Ik heb nog niet op de ‘send-knop’ gedrukt of er vol-
gen e-mails en telefoontjes. Sommige collega’s zijn 
verbaasd (je hebt net carrière gemaakt!) en andere 
collega’s mailen me bemoedigende woorden en de-
len ‘en passant’ hun eigen worsteling in de te maken 
levenskeuzes. Na 13 jaar bij PwC gewerkt te heb-
ben, werk ik nog drie jaar bij een oud PwC-cliënt 
van me: Elka Pieterman. Ik vind het heel bijzonder 
hoe dit bedrijf mij tijdelijk in een verantwoordelijke 
functie (International Group Controller) heeft aan-
genomen en ondersteund heeft op de weg naar het 
priesterschap. Met beide organisaties onderhoud ik 
nog steeds goede contacten, ik ben dankbaar dat ik 
al deze mensen heb mogen leren kennen.

Van registeraccountant naar priester
Het is een leven in twee totaal verschillende we-
relden, maar er zijn ook overeenkomsten. Beide 
studies duren minimaal zes jaar en eigenlijk ben 
je nooit uitgestudeerd. Beide wegen vragen: door-
zettingsvermogen, volharding, gezond verstand, 
enthousiasme, collegialiteit en oog voor de mens. 
Ook een overeenkomst is de vertrouwensrol, zowel 
de accountant als de priester zijn vertrouwensper-
sonen. Maar dan dient ook een vervelende overeen-
komst genoemd te worden, namelijk dat in beide 
groepen enkele lieden deze vertrouwensrol hebben 
beschadigd. 

Verschillen zijn er uiteraard ook. Eén hiervan is de 
scheiding tussen controle en advies. De accoun-
tant controleert de financiële verantwoording van 
bedrijven en heeft daarnaast ook een natuurlijke 
adviesrol. De priester daarentegen controleert niet, 
maar begeleidt mensen in hun levensverantwoor-
ding. Controle en begeleiding zijn binnen de kerk 
gescheiden, want er is er maar Eén aan wie wij allen 
verantwoording afleggen.   

Maar het grootste verschil is dat je de weg naar het 
priesterschap niet op eigen kracht kunt bewandelen 
en tot voltooiing kunt brengen. Het is de weg die 
God voor je heeft bereid en God gaat met je mee! 
Dat heb ik zelf sterk mogen ervaren. En op deze 
weg ben ik ook heel veel mensen tegengekomen. 
Mensen die mij begeleiden in de studie en vorming, 
maar zeker ook de mensen die mij bemoedigen, 
voor mij bidden en zorgen dat ik met beide benen 
op de grond blijf staan. 

Uw wil te doen, is mijn vreugde!
‘Vind je het spannend?’; is me de afgelopen weken 
vaak gevraagd. Spannend vind ik niet het juiste 
woord, wel verlangend, verwachtingsvol uitzien 
naar wat komen gaat. Ik wil in mijn liefde voor 
God en voor de mensen, door mijn eigen leven, 
Jezus dienen en present stellen en hiermee gehoor  
geven aan zijn oproep: ‘Blijft dit doen om mij te 
gedenken’. Na zes jaren van studie, vorming, stage 
en gebed voel ik dat ik klaar ben om deze stap te 
zetten. Om volmondig en volledig te zeggen: ‘Ja, 
hier ben ik’. En graag voeg ik hier de woorden van 
psalm 40 aan toe: ‘Uw wil te doen, is mijn vreugde!’ 

Jochem van Velthoven

Op 10 mei wijdde Mgr. Liesen Jochem tot diaken 
voor het bisdom van Breda. Op een later moment zal 
Jochem de priesterwijding ontvangen.

Van registeraccountant naar priester
“Uw wil te doen, is mijn vreugde!”
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Afscheid Mariet Stikkers en Lies Alkemade
Aan het einde van dit studiejaar neemt zr. Mariet Stik-
kers o.carm. afscheid van de opleiding Bovendonk, 
waar zij meer dan 16 jaar aan verbonden was. Zij ver-
zorgde twee cursussen: Inleiding Spiritualiteit en Dyna-
misch Structurele Benadering van Spiritualiteit. Tevens 
heeft zij als mentor een grote groep diaken- en pries-
terstudenten begeleid. De opleiding willen haar dank 
zeggen voor haar grote inzet. Er is met haar overleg 
gaande in welke vorm dit het best kan geschieden. Ook 
zuster Lies Alkemade neemt aan het einde van het stu-
diejaar afscheid. Vele jaren is zij bestuurslid geweest van 
de Stichting Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. 
De laatste jaren was zij mentor en heeft verschillende 
studenten begeleid. Ook zuster Alkemade willen we 
dankzeggen voor haar grote inzet.

Priester- en diakenwijdingen
In dit studiejaar zijn voor het bisdom Rotterdam 
door Mgr. Van den Hende Jos van Adrichem en Iwan  
Osseweijer tot permanent diaken gewijd en Bouke Bos-
ma tot priester. Op 10 mei 2015 wijdde Mgr. Liesen  
Jochem van Velthoven tot diaken voor het bisdom Bre-
da. Jochem begon in september 2009 met de priesterop-
leiding. Op 30 mei wijdde Mgr. Van den Hende Frank 
Steijger tot permanent diaken en Betran van Paasen tot 
priester voor het bisdom Rotterdam. Frank Steijger (op 
Bovendonk van 2013-2015) is als zij-instromer aan 
Bovendonk verbonden geweest. Bertran van Pasen (op 
Bovendonk van 2004-2011) ontving op 15 november 
2014 de diakenwijding op weg naar het priesterschap.

Jubilea:
Oud-docenten P.C. de Maat en V.G.P.J.M. Schoen-
makers vieren dit jaar hun 50-jarig priesterjubileum en 
J.S.J.M. de Kort en werkbegeleider J.P.A. Akkermans 
zijn dit jaar 25 jaar priester. Hun 25-jarig priesterjubi-
leum vieren de oud-studenten J.C.M.M. Baijings, R.J. 
Schouteten, G. van Hoof, A. Wessel en M. Reul. 12 ½ 
jaar pastoraal werk(st)er zijn supervisor mevrouw S.E. 
van de Laar, oud-werkbegeleider mevrouw J.T. Looijse 
en oud-docent Chr.D.G.M. Geppaart. Alle jubilarissen 
van harte proficiat gewenst!

Bovendonk Academie 
Voor het komend studiejaar staat de Bovendonk Aca-
demie voor oud-studenten gepland van 8 tot en met 10 
november 2015. Er volgt een persoonlijke uitnodiging.

Masterclass Geestelijke Begeleiding
Van 18 tot en met 20 januari 2015 vond een Master-
class Geestelijke Begeleiding plaats voor priesters van 
het aartsbisdom Utrecht. Van 8 tot en met 10 februari 
heeft een vervolgcursus Geestelijke Begeleiding plaats-
gevonden voor de deelnemers van eerdere cursussen. 
Over beide bijeenkomsten waren de deelnemers zeer 
enthousiast. Voor het nieuwe studiejaar staat een ver-
volgcursus gepland van 24 tot en met 26 januari 2016.

Www.roeping.nu en gebedskring
Voor nieuwsberichten betreffende  het roepingenpasto-
raat verwijzen we u graag naar onze website www.roe-
ping.nu. met eigentijdse video’s die een reële inkijk ge-
ven in de weg die leidt naar het priesterschap, diaconaat 
of het religieuze leven. Voor het gebed om roepingen, 
dat van eminent belang is, kunt u zich aansluiten bij de 
diocesane gebedskring (T 076 5223444 ochtenden, of E 
gebedskringroepingen@bisdombreda.nl). De eerstvol-
gende roepingenvesper is op zondag 8 november 2015 
in de kathedraal van Breda om 17.00 uur (om 15.00 
uur begint de middag met een eigen programma).

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.

Opleidingsberichten
Personalia en opleidingsberichten van Bovendonk
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