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“De roeping is vandaag!” 

 

“De roeping is vandaag! De christelijke zending is voor 

het heden!” Deze pakkende en misschien ook wel 

confronterende woorden spreekt paus Franciscus in zijn 

boodschap voor de 55ste Wereldgebedsdag voor 

roepingen.  

 

De vreugde van het Evangelie, aldus de paus, kan 

niet wachten op onze traagheid en luiheid: “zij raakt 

ons niet als we aan het raam blijven staan met het 

excuus dat wij nog altijd op gunstig weer wachten.” 

Wat roeping betreft, maakt paus Franciscus een 

drieslag. Het gaat om horen, onderscheiden en 

beleven. Allereerst moet de stem van God gehoord 

worden. Dat is niet vanzelfsprekend. God komt op 

een stille en discrete wijze in het leven van ieder 

mens. God fluistert en streelt eerder, dan dat Hij 

buldert en aan mensen begint te rukken en te 

sjorren. Aandachtig leven, waarin plaats is voor stilte 

en gebed, is daarom een eerste vereiste om God in je 

leven op het spoor te komen. 

 

Waar iemand de Stem van God meent te horen, daar 

is de volgende stap die van de onderscheiding. Is dit 

daadwerkelijk de Stem van God? Hier start een 

proces van geestelijke onderscheiding. De mens 

treedt in dialoog met de Heer. Luisterend naar de 

Heer zal hij eerste fundamentele keuzes kunnen 

maken, ook betreffende zijn levensstaat de Heer 

hem roept. 

Degene die zich geroepen weet zal steeds beter gaan 

begrijpen waar en waartoe de Heer hem  

roept.Tenslotte gaat het erom de ontdekte roeping te 

leven, direct, in het hier en nu. “De roeping is 

vandaag! De christelijke zending is voor het heden!”  

 

De paus roept op niet te wachten totdat men 

volmaakt meent te zijn. De gunstige tijd is nu! We 

hoeven niet bang te zijn. In zijn kracht zullen onze 

talenten tot bloei komen. Hij zal ons maken tot 

instrumenten van heil en ons brengen tot de volheid 

van geluk. Horen, onderscheiden en beleven. 

 

Een priester- en diakenopleiding is een plaats waar 

we volgens deze drieslag werken. Het is een plaats 

waar de roeping wordt uitgezuiverd en mensen 

worden gevormd om als priester of diaken 

dienstbaar te kunnen zijn aan God en de mensen. 

 

In deze nieuwsbrief leest u een getuigenis van een 

diakenkandidaat die de opleiding afrondt en 

binnenkort diaken wordt gewijd. Ook leest u over 

onze vernieuwde roepingensite www.roeping.nu en 

over een voorpublicatie van een boek over 200 jaar 

priesteropleiding Bovendonk dat in het najaar 

verschijnt. 

 

 

Rector N.M. Schnell 

Foto: Ramon Mangold 
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De Heer geeft je nooit een opdracht die je niet aankan 
Ik zat er niet op te wachten maar het overkwam me ineens 

  

  

Roepingen komen in alle gelederen voor. Dat mag 

duidelijk zijn. God roept immers ieder mens om een 

taak te vervullen die Hij voor ieder mens heeft. Dat kan 

dus ook een roeping zijn tot het priesterschap of het 

diaconaat. 

  

Nu klinkt dat allemaal heel erg romantisch, alleen 

het zal je maar overkomen. In mijn geval voelde ik 

me aangetrokken tot het diaconaat en wilde ik dat 

gaan onderzoeken. Stelt je eens voor: je werkt al 25 

jaar als kraanmachinist in de Rotterdamse haven, je 

hebt een mooie en lieve vrouw, een leuk huisje, 

allebei een auto, en je bent dan wel niet rijk, maar 

je hebt het financieel goed en kan rondkomen met 

wat je verdient. Dan zit je niet te wachten op een 

roeping die je moet gaan onderzoeken, waardoor 

de kans groot is dat je hele fijne bestaan, dat je op 

dat moment hebt, door elkaar geschud wordt.  

 

En juist dat is wat er bij mij en mijn vrouw 

gebeurde. Ik zat er niet op te wachten, maar het 

overkwam me ineens. Mijn vrouw zag het als een 

zegen en ik als een last. Toch zijn we samen op zoek 

gegaan welke weg ik dan zou moeten bewandelen 

en al snel kwam ik op Bovendonk terecht om een 

weekend mee te lopen. Even daarvoor was ik al 

geschrokken toen ik hoorde dat er een pittige 

studie van zes jaar voorafging aan een eventuele 

diakenwijding. Eventueel zeg ik, omdat die zes jaar 

nodig zijn om te onderzoeken of ik mijn roeping wel 

goed versta. Daarna kun je pas spreken over een 

eventuele diakenwijding.  

Ik voelde me meteen thuis op Bovendonk en ik 

herinner me als de dag van gisteren dat ik gesprek-

ken voerde met de rector, een diaken en een 

spiritueel leidsman. Het waren mooie gesprekken 

en al snel voelde ik dat dit weleens mijn weg kon 

zijn. Maar ja, als je nooit gestudeerd hebt en al een 

hele carrière in de haven hebt, is het maar de 

vraag of het niveau van de opleiding haalbaar is. 

Dat moest getest worden, en daar was dan het 

eerste obstakel van de vele die nog zouden volgen. 

 

Het is een pittige studie en het kostte me in eerste 

instantie ook wel wat moeite om te studeren. Zoals 

gezegd, ik had nooit gestudeerd dus ik begon al 

met een achterstand waarvan ik wist dat ik die niet 

meer kon inhalen als ik niet alles uit de kast zou 

halen. De schouders eronder dus, en een paar 

tandjes bijzetten. Het bleek de juiste instelling. 

 

Inmiddels zijn we bijna zes jaar verder en het ziet 

er nu toch echt naar uit dat die wijding tot diaken 

er gaat komen. Alleen is het niet allemaal aan 

komen waaien zullen we maar zeggen. Menigmaal 

heb ik grote twijfelmomenten gekend, en 

menigmaal heb ik met de gedachte gelopen om 

ermee te stoppen. We verloren in die zes jaar veel 

dierbare vrienden en familieleden en ons grote 

sociale leven was zo goed als verdwenen door de 

vele weekenden en bisdom verplichtingen die bij 

zo’n opleiding horen. Je zult begrijpen dat dit soort 

zaken je leven overhoop gooien en je dan geneigd 

bent om terug te grijpen op wat je altijd had.  

 

Dan hoor je de boodschap van God, om je vader 

en moeder en je land te verlaten, niet zo duidelijk 

meer (Gen. 12,4). Dat zijn momenten dat het 

moeilijk is en zo’n opleiding een beproeving wordt. 

Dan is het geweldig als je een vrouw naast je hebt 

staan die met je op weg is. Letticia, een sterke en 

mooie vrouw met een groot geloof. Zij was, samen 

met de rector en mijn geestelijk leidsman, degene 

die het gesprek over deze zaken gaande hield. Het 

is zo ontzettend belangrijk om deze mensen om je 

heen te hebben! Omdat je deze weg in je eentje 

gewoon niet gaat trekken. Ik ben ervan overtuigd 

dat dit de manier is hoe God met mensen 

communiceert. 

Foto: Ramon Mangold 



 

bovendonk   │ 3 │  nieuwsbrief 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Door deze mensen werkt God om mij duidelijk te 

maken dat ik niet bij de pakken neer moet gaan 

zitten, maar mijn schouders eronder moet blijven 

zetten en moet doorgaan! Als je op die momenten 

God zijn aanwezigheid mag ervaren, mag je door alle 

ellende heen een gezegend en gelukkig gevoel voelen, 

hoe gek dat op dat moment ook is. Dat zijn de 

momenten dat je weet dat de Heer met je bezig is en 

dat je niet op kan geven maar moet doorzetten. 

Inmiddels is mijn scriptie af en is de eindbeoordeling 

positief gescoord. Een van de vele positieve reacties 

die ik kreeg was ‘mijn doorzettingsvermogen’. Dat is 

dan toch een grote gave die ik van de Heer heb 

mogen ontvangen tijdens deze zes jaar. Dat is 

trouwens een godsbewijs op zich! Zes jaar, 124 

weekenden en 79 tentamens, en ik heb het bijna 

volbracht. Dat kan alleen maar de Geest geweest zijn 

die me heeft bijgestaan, omdat ik dat alleen nooit 

gekund had.  

 

Nu hoop ik dat dit verhaal niet overkomt als een 

negatieve reclame voor deze opleiding, want dat is 

allerminst de bedoeling. Ik vind alleen wel dat ik 

eerlijk moet zijn over roepingen die over het 

algemeen erg geromantiseerd worden. Dat 

romantische beeld klopt tegelijkertijd overigens ook. 

Als ik kijk naar mijn leven nu en mijn leven zes jaar 

geleden dan ben ik een veel gelukkiger mens 

geworden. Veel rijker ook, maar dan geestelijk. Ik heb 

me op een spirituele manier mogen ontwikkelen en 

mocht toch ook gewoon Steef blijven.  

 

Ik heb me ook als persoon mogen ontwikkelen door 

supervisie en pastoraal theologische reflectie. Dat valt 

soms helemaal niet mee, maar ik ben er een beter 

mens van geworden. Een bewuster mens die zichzelf 

beter kent en weet waar zijn valkuilen zitten. Ik heb 

me studieus mogen ontwikkelen en heb delen van 

mijn hersens gebruikt, waarvan ik niet eens wist dat ik 

ze had! En ik heb in de stage mogen leren hoe het vak 

beoefend hoort te worden en ontdekt dat dit 

inderdaad is wat ik de rest van mijn leven wil doen. 

 

Voor de mensen die reeds weten hoe deze opleiding 

werkt: u herkent hierin de vier pijlers. Pijlers die je in 

het begin worden meegegeven en die nu eigenlijk een 

soort van leidraad zijn.de nadruk op kennismaking en 

observatie. Hiervoor ben ik de eerste weken veel met 

mijn werkveldbegeleider opgetrokken: meegegaan 

naar pastorale afspraken, liturgie meegevierd en 

overleggen bijgewoond. Formeel krijgen de 

observaties hun beslag in de pastoraal-sociale kaart 

die je van je parochie maakt. Gebruikmakend van 

verschillende bronnen beschrijf je de gemeente 

 
Foto Ramon Mangold 

 

Een rode draad door mijn roepingsverhaal, die 

steeds zal blijven terugkomen. Het houdt namelijk 

niet op met studeren na deze opleiding. Wie denkt 

dat het na die zes jaar studeren klaar is, heeft het 

helemaal mis. Behalve dat een priester of diaken 

zich moet inzetten om zich de ontwikkelingen in de 

Kerk eigen te maken, ben je als ambtsdrager ook de 

verkondiger van Gods Woord. 

 

Om daar in de verkondiging steeds iets over te 

kunnen zeggen aan je medegelovigen is het nodig 

om steeds opnieuw de verdiepingsslag te maken en 

de Schrift te blijven bestuderen. God en zijn Woord 

begrijpen is een levenslang leerproces, waardoor ik 

steeds opnieuw dingen mag leren en die mag delen 

met de mensen om mij heen. Zo is dat studeren 

geen last, maar een zegen.  

 

Ik mag straks als diaken op een bijzondere manier 

een instrument van de Heer zijn om dienstbaar te 

zijn aan zijn volk. De weg daarnaartoe is geen 

makkelijke, maar Hij is het dubbel en dwars waard! 

De Heer zal je nooit een opdracht geven die je niet 

aankan, daar mogen we op vertrouwen. Laten we 

bidden dat de mensen die de Heer roept, zijn 

roepstem mogen verstaan en hun schouders 

eronder willen zetten, om op een bijzondere wijze 

met Hem verbonden te worden en de boodschap 

van Christus voor te leven en te verkondigen in 

deze wereld. 

 

Steef Lokken 
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Vernieuwing roepingencampagne www.roeping.nu 
Je stapt in een relatie met God en met de Kerk 

 

 
 
 

 
 

 

  Op roepingenzondag 22 april is de hernieuwde website 

www.roeping.nu gepresenteerd. Het begon allemaal in 

2008. De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk  bestond 

toen 25 jaar. Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum is de 

website www.roeping.nu online gegaan.  

 

In acht video’s vertellen de bisschop en leden van de staf 

over de opleiding op Bovendonk.  Video’s waren toen 

een hele nieuwe manier van communiceren. Bovendonk 

zette een nieuwe stap in de manier waarop kandidaten 

voor het priesterschap en diaconaat met de opleiding 

bekend gemaakt konden worden. 

 

Vijf jaar later in 2013 werd de website volledig 

hernieuwd. Tien nieuwe video’s waren te bekijken Ze 

gingen over roeping en de vier pijlers van de vorming, 

namelijk de persoonsvorming, de geestelijke vorming, 

de intellectuele vorming en de pastorale vorming. 

Anders dan de eerste video’s kwamen niet alleen de 

bisschop en mensen van de staf in beeld en aan het 

woord, maar ook studenten en docenten. De video’s 

waren minder statisch dan de eerste serie. Ze gaven ook 

een beeld van het leven tijdens een studieweekend. 

 

Weer vijf later, en dan zijn we inmiddels in het heden 

aangekomen, heeft de website wederom een update 

ondergaan. Het uiterlijk van de website is grotendeels 

gelijk gebleven, maar er werden zeven nieuwe video’s 

toegevoegd: twee video’s over hoe iemand priester en 

hoe iemand diaken wordt gewijd; en daarnaast vijf 

video’s over roeping, de opleiding en de periode na de 

wijding. 

 

In een van de video’s spreekt de bisschop over roeping. 

Hij benadrukt dat wie met de opleiding begint in een 

relatie stapt met God en de Kerk. Tijdens de opleiding 

mag je groeien in deze relatie en je laten vormen om 

dienstbaar te kunnen zijn aan God en de mensen. Een 

van de studenten vertelt dat hij lang geaarzeld heeft om 

aan de opleiding te beginnen. 

 

Eenmaal de stap gezet, kon deze student getuigen: “Het 

was alsof ik thuiskwam.” In weer een andere video 

getuigt een jonge priester dat hij door de opleiding goed 

op het werk in de parochie is voorbereid. Een 

pasgewijde priester tenslotte wordt na de plechtigheid 

gevraagd hoe hij de wijding heeft beleefd.  

Hij antwoordt met een driemaal: “Prachtig, prachtig en 

nog eens prachtig! Ik ben dankbaar aan de Heer en 

aan alle mensen die mij hebben begeleid naar het 

priesterschap.” 

 

Op de middag van de presentatie verzorgde de 

internetpastor pater Nikolaas Sintobin SJ een inleiding 

over internet en de Kerk. Hij bemoedigde de 

aanwezigen om vooral ook in die digitale wereld 

aanwezig te zijn. Het is de plek waar jongeren vandaag 

zijn en waar je dus ook als Kerk niet mag ontbreken. 

De sociale media bieden kansen voor de verkondiging 

van het Evangelie en ook om aan roepingenpastoraat 

te doen. Er liggen geen kant en klare recepten en 

succesformules voor het oprapen, helaas. Door 

nieuwe dingen te proberen echter, kunnen we 

ontdekken wat werkt en wat niet werkt.  

 

De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk hoopt 

door middel van deze website de eigen doelgroep te 

bereiken. Dat zijn de late roepingen, mannen tussen 

de 27 en 47 jaar die overwegen priester of diaken te 

worden. De stap naar de opleiding is voor veel 

mensen vaak groot. De video’s geven een inkijkje in 

het leven op Bovendonk en verlagen de mogelijke 

drempel voor toekomstige kandidaten om gehoor te 

geven aan hun roeping tot een dienstambt in de Kerk. 

 
Foto: Ramon Mangold 
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200 jaar seminarie Bovendonk 
Voorpublicatie 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

In een eerdere Nieuwsbrief heeft u reeds een artikel 

kunnen lezen over 200 jaar seminarie op Bovendonk.  

 

In 1817 werd het seminarie van het toenmalige 

apostolisch vicariaat Breda verhuisd van Breda naar 

Bovendonk. Met een onderbreking van zestien jaar is 

inmiddels al weer twee eeuwen een priesteropleiding 

hier op Bovendonk gevestigd. 

 

Bij gelegenheid van dit bijzondere jubileum geeft de 

opleiding een boek uit over de geschiedenis van 200 

jaar priesteropleiding Bovendonk, maar ook over hoe 

vandaag priesters en diakens worden opgeleid en hoe 

het gebouw voor een deel ook andere functies 

gekregen heeft. 

 

Het boek heeft de vorm van een reisgids. Het boek 

begint aan de poort en neemt de lezer via de oprijlaan 

mee het gebouw in, om vervolgens ook door het hele 

gebouw te dwalen. Ook wordt een rondgang gemaakt 

door het park. Onderweg worden de verschillende 

ruimtes en de verschillende objecten besproken.  

 

De lezer krijgt te horen over de geschiedenis, 

bijvoorbeeld over het bezoek van de Syrisch-katholieke 

patriarch van Antiochië Ignace Antoine I Samhéry in 

1855, maar ook hoe een journaliste die in 2014 een 

studieweekend op Bovendonk meeliep en na drie 

dagen ondergedompeld te zijn tot de conclusie komt: 

“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 en maken grapjes, ze giechelen wel eens als op 

de middelbare school, nemen elkaar in de maling en ze 

kunnen ook nog eens prachtig zingen. Ik heb niemand 

tien centimeter boven de grond zien zweven.”  

 

De gids beschrijft welke functies ruimte in het verleden 

hadden en hoe de ruimtes vandaag gebruikt worden. 

Omdat een groot deel van het gebouw vandaag als 

conferentiecentrum en hotel gebruikt wordt en op 

Bovendonk menig huwelijksfeest gevierd wordt, krijgen 

we door de gids ook een inkijkje in het profane gebruik. 

 
 

 

 

Het boek verschijnt zeer waarschijnlijk in het najaar van 

2018. U kunt nu al inschrijven voor een exemplaar. Als 

u nu inschrijft, dan kost het boek € 12. De vraagprijs zal 

na de presentatie € 17 bedragen. Het boek telt 240 

pagina’s met veel foto’s. Als u inschrijft, wordt u ook 

uitgenodigd voor de presentatie en kunt u het boek 

meteen in ontvangst nemen. 

 

Inschrijven kan via: info@pdob.nl of tel. 0165 504277. 

 

Koop dit prachtige boek over 200 jaar 

Priesteropleiding Bovendonk! 

Voorinschrijving: slechts € 12 
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Opleidingsberichten 
Personalia en opleidingsberichten van Bovendonk 

 

 

50-jarig priesterjubileum pater Ben Stoffels SJ 

Op 20 april 2018 heeft pater Ben Stoffels zijn 50-jarig 

priesterjubileum gevierd. Pater Ben, zoals hij door de 

studenten werd genoemd, is van 2002 tot en met 2011 

spirituaal van Bovendonk geweest. In deze periode 

heeft hij vele kandidaten begeleid. 

 

Als priester en vertrouwenspersoon was hij bij de 

studenten zeer gezien. Wij feliciteren pater Ben van 

harte met dit bijzondere jubileum en bidden hem toe, 

dat hij nog vele jaren in gezondheid zijn dienst aan God 

en de mensen mag verrichtten. 

 

Jubilea van oud-studenten 

Op 22 mei 2018 vierde Dr. P.J.M. Haneveer zijn 70-jarig 

priesterjubileum. Dr. Haneveer is student en docent 

geweest aan het oude Groot Seminarie Bovendonk. 

Op 26 juni 2018 viert Piet Swinne zijn 25-jarig  

priesterjubileum. 

Op 27 november 2018 viert ing. Peter de Rooij zijn 25-

jarig priesterjubileum. 

De jubilarissen wensen wij van harte proficiat. 

 

Overleden 

Op dinsdag 29 mei 2018 is de zeereerwaarde heer 

Johannes Clemens Maria van Winkel, priester van het 

bisdom Rotterdam, overleden. Pastoor van Winkel is 

een jaar spirituaal geweest van Bovendonk in het 

studiejaar 2011-2012. 

 

Toen de opleiding pastoor van Winkel vroeg spirituaal 

te worden, was hij kort daarvoor met emeritaat gegaan. 

Het feit dat hij op de vraag inging, typeert hem 

helemaal: niets voor zichzelf willend, maar daar heen 

gaan waar je je door de Heer geroepen weet. We 

houden pastoor van Winkel in herinnering als een hele 

vriendelijke man met een diep geloof en met een groot 

hart voor priester- en diakenstudenten en voor alles 

wat met priesterlijke en diaconale vorming en 

spiritualiteit te maken heeft. 

 

Masterclass Geestelijke Begeleiding 

Van 3 tot en met 5 februari 2019 is wederom een 

Masterclass Geestelijke Begeleiding gepland met als 

thema Geestelijke begeleiding en huwelijkspastoraat. 

Oud-deelnemers krijgen een persoonlijke uitnodiging. 

Aanmelden kan via info@pdob.nl. 

Bovendonk Academie  

Van 4 tot en met 6 november 2018 zal voor de tiende 

keer de Bovendonk Academie georganiseerd worden. 

De Bovendonk Academie is een voortgezette vorming 

voor oud-studenten. In het ritme van de 

studieweekenden wordt gestudeerd op actuele 

thema’s in het pastoraat. Het thema voor de 

Bovendonk Academie staat nog niet vast. Na de zomer 

volgt een persoonlijke uitnodiging. 

 

www.roeping.nu en gebedskring 

Voor nieuwsberichten betreffende  het 

roepingenpastoraat verwijzen we u graag naar onze 

website www.roeping.nu met eigentijdse video’s die 

een reële inkijk geven in de weg die leidt naar het 

priesterschap of het diaconaat. Voor het gebed om 

roepingen, kunt u zich aansluiten bij de diocesane 

gebedskring (T 076 5223444 ochtenden, of E 

gebedskringroepingen@bisdombreda.nl). De 

eerstvolgende roepingenvesper is op zondag 4 

november 2018 in de kathedraal te Breda om 16.30 

uur. Vanaf 15.00 uur bent u al welkom. Het 

programma wordt later bekend gemaakt. Leden van 

de diocesane gebedskring krijgen een persoonlijke 

uitnodiging. 

 

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. 

 
 


