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“Feitelijk is dit het einde van de lockdown,” zo  zei 

premier Rutte op de persconferentie van 28 mei 

jongstleden. De aankondiging van het einde van de 

lockdown deze zomer valt samen met het einde van 

mijn rectoraat op Bovendonk. Vanaf januari 2010 heb ik 

leiding mogen geven aan de Priester- en 

Diakenopleiding Bovendonk. Deze zomer zal ik het 

stokje doorgeven aan rector Patrick Kuipers. Hij is op dit 

moment rector van het Ariënsinstituut, de 

priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Het 

wordt voor hem een soort van duobaan; beide functies 

zal hij in de toekomst combineren. 

Door het einde van mijn rectoraat met het einde van 

de lockdown in verbinding te brengen, wek ik 

mogelijk de suggestie het rectoraat als een 

beperkende onderneming te hebben ervaren, waar 

ik nu van bevrijd word. Niets is minder waar. Wel 

vind ik de lockdown een mooie metafoor voor het 

vormingstraject van mensen die priester of diaken 

willen worden. Je neemt vrijwillig voor een groot deel 

afstand van het leven dat je tot dan toe geleid hebt. 

Je beperkt jezelf in allerlei familiaire, sociale en 

maatschappelijke activiteiten. Iedere twee weken ga 

je naar Bovendonk. Je zondert je min of meer een 

weekend voor de wereld af.  

Ook gedurende de week zijn er avonden en dagdelen 

van studie, gebed en bezinning. Zoals we in de 

huidige lockdown ontdekken wat er echt toe doet, 

onder andere menselijk contact en nabijheid, zo leert 

ook de student wat voor hem in de toekomst 

belangrijk zal zijn. 

Na ruim elf jaar rectoraat op Bovendonk en eerder al 

tien jaar rectoraat in Utrecht, komt er nu voor mij 

een einde aan het begeleiden van mensen die de 

roepstem van de Heer willen volgen en daarvoor een 

periode in lockdown gaan. Ik heb het als een 

buitengewoon voorrecht ervaren om zo lang in de 

opleiding gewerkt te mogen hebben. Ik dank de 

verschillende bisschoppen, de stafleden met wie ik 

heb mogen samenwerken, de mensen van het 

secretariaat, ondersteunende diensten, de vele 

docenten en vooral ook de studenten die mij hun 

vertrouwen hebben geschonken en waardoor ik dit 

werk zo lang heb kunnen doen. Met vele mooie en 

goede herinneringen pak ik na de zomer een 

pastorale taak in het bisdom op. Op afstand zal ik 

het hele opleidingsgebeuren blijven volgen en in 

gebed weet ik me altijd met u allen verbonden. 

Rector N.M. Schnell  

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

mailto:info@pdob.nl
http://www.pdob.nl/
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Pastorale stage in tijden van corona 
Getuigenissen van Sander Verschuur en Kevin Pluym 

 

 

 
 

  

 

Sander Verschuur, Priesterkandidaat bisdom 

Rotterdam 

Aan het begin van een stageperiode heb je bepaalde 

verwachtingen over hoe zo’n tijd eruit zal gaan zien. Er 

worden doelen geformuleerd en alles lijkt mogelijk. 

Lange tijd was dit ook zo tijdens mijn stage.  

 

Aan het begin liep ik mee met de pastores, Ik zag de 

diversiteit en de vele talenten in de verschillende 

geloofsgemeenschappen. Er was een vraag rondom 

kerkelijk opbouwwerk in een nieuwbouwwijk. Ik 

dacht er al aan om hier mijn eindwerkstuk over te 

gaan schrijven. Het viel namelijk op dat er een 

substantieel aantal ingeschreven katholieken in 

deze Goudse nieuwbouwwijk wonen, die trouw het 

parochieblad de Voorloper ontvangen, maar met 

wie wij geen contact hebben. Ik zag hier een 

mogelijkheid. In een wat naïef enthousiasme ben ik 

op deze adressen de Voorloper gaan bezorgen. 

Door aan te bellen en aan de deur een gesprekje te 

voeren, wilde ik het eerste contactmoment hebben 

om dan toe te groeien naar een missionaire 

activiteit in de wijk.  

Het resultaat was, positief geduid: wisselend. Er is 

maar één deur in mijn gezicht gegooid en verder 

waren er enkele gesprekken, waarbij mensen 

aangaven het parochieblad wel te ontvangen, maar 

niet meer zoveel met de kerk te hebben. Sommigen 

bedankten mij zelfs, want zij waren er nu weer aan 

herinnerend om zich uit te laten schrijven. De 

contactmomenten waren in eerste instantie 

misschien niet positief, maar er was contact en de 

gesprekken verliepen ontspannen. Ik zag hierin 

voldoende grond om door te gaan bouwen en 

kreeg er zin in.  

Verder begon ik rond november mijn eerste 

zelfstandige stappen te zetten in het voorgaan in de 

liturgie. Dit voelde als thuiskomen en ik groeide in 

mijn rol als voorganger. Op Kerstavond hield ik een 

overweging in de kinderviering. De kinderen 

kwamen om mij heen staan en in mijn overweging 

“ontstak” ik een elektrisch lichtje. Ik vertelde dat een 

kaarsje in een verlichte ruimte niet veel doet, maar 

dat als het donker is het veel licht geeft. Op dat 

moment werd het licht in de kerk uitgedaan. 

 

 

 

Dit leverde bij de kinderen wat “ge-oeee” en “aaah” 

op en ik dacht op dat moment: “wat gaaf dat ik dit 

de rest van mijn leven mag gaan doen!” Ik wist 

toen echter nog niet wat het komende jaar in petto 

had 

Het idee dat er een pandemie in aantocht was, 

landde in mijn beleving pas laat. Het bleef lang een 

ver-van-mijn-bed-show. Mijn stage liep gewoon 

door. Ik participeerde in projecten, bezocht 

parochianen en zou zelfstandig voorgaan in 

uitvaarten … En toen ging het land op slot. De 

kerken moesten de deuren sluiten en mijn stage 

stond even helemaal stil.  

 

Dit stil staan duurde relatief kort. Toen duidelijk 

werd dat het nog wel even zou duren om 

gezamenlijk te vieren, werd er snel geschakeld. Het 

idee was om online te gaan vieren. Dit gebeurde 

natuurlijk op meer plekken, maar wij wilden niet 

vieren in een lege kerk. De parochiezaal in Gouda 

werd verbouwd tot een televisiestudio en hierbij 

was ook weer de kracht van de verschillende 

gemeenschappen en de parochianen zichtbaar. 

Vrijwilligers stonden op om te helpen met de 

techniek, muziek en alles wat erbij komt kijken om 

online te vieren. De aankleding van onze 

livestreamkapel kwam ook vanuit de verschillende 

kerken. Iedereen kon iets bekends zien in deze 

kapel.  

Als iets lukt, dan wil je het uitbouwen. We 

begrepen dat de kinderen de kinderwoorddienst 

misten en zo werden een filmmaker, een 

poppenspeler en een stagiair aan elkaar gekoppeld 

om een voorprogramma te maken. 

Vanuit het Evangelie van de zondag ontstond er 

een gesprek tussen het schaap Pauli en de stagiair.  
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Het was een leuke uitdaging om de Schrifttekst te 

vertalen naar de kinderen en er een grappige dialoog 

van te maken. Het lukte en wat was het gaaf om te 

mogen doen. 

Na enkele weken ging de wereld steeds wat verder 

open. Plannen en ideeën die aan het begin van mijn 

stage door mijn hoofd dwarrelden bleken niet 

mogelijk en moesten worden bijgesteld. Mijn 

eindwerkstuk ging niet over een kerkelijke 

aanwezigheid in een nieuwbouwwijk, maar over de 

pastorale steun die geboden kan worden aan ouders 

die een kind verliezen tijdens de zwangerschap.  

Van deze bijzondere coronaperiode heb ik geleerd 

dat ik meer los mag laten en meer vertrouwen mag 

hebben in de Geest.  Sommige dingen konden niet 

doorgaan en zijn anders gelopen. Eigenlijk ben ik daar 

heel blij mee, want ik heb het gevoel dat de Geest mij 

daarin geleid heeft en mijn ogen heeft geopend voor 

de verschillende talenten die ik heb, meer dan ik zelf 

voor mogelijk had gehouden. Daar is een stage juist 

ook voor bedoeld.  

Kevin Pluym 

Priesterkandidaat aartsbisdom Mechelen-Brussel 

Als zesdejaars priesterstudent op Bovendonk was ik de 

voorbije twee jaren op stage. Voor iedere seminarist is de 

stage een belangrijk periode van leren ervaren en 

onderscheiden. Ik durf echter gerust te zeggen dat de 

afgelopen twee jaar toch nog extra bijzonder en uniek 

waren, namelijk op stage zijn in corona tijd. Ik liep mijn 

tweejarige pastorale stage in Haacht een Belgische 

gemeente.  

Het eerste half jaar was ik druk bezig met 

kennismaken en thuiskomen. Haacht is een 

fusiegemeente met zes parochies, gegroepeerd in 

één pastorale zone. De verschillende 

gemeenschappen leren kennen, vergt de nodige tijd. 

En eigenlijk zo ongeveer op het punt dat ik me 

helemaal thuis en geïntegreerd wist in de 

verschillende parochies sloeg corona toe. 

Lockdown één! Zoals u misschien weet was deze in 

België compleet. Het openbare leven werd stilgelegd. 

Er kwam een verbod om thuis mensen te ontvangen. 

Niet essentiële verplaatsingen waren verboden. En 

daar zat ik dan op mijn appartement in Haacht, waar 

ik gedurende mijn stagetijd woonde. 

 

r door de combinatie met mijn werk. Op vrijdag was ik 

 

Geen vieringen, geen vergaderingen en wat al helemaal 

ondenkbaar was, geen mensen thuis opzoeken. Een 

drietal weken heeft dit geduurd. In die drie weken 

voelde ik me eerder een gepensioneerde dan een 

stagiair.  

Voor de eerste drie weken dat dit geduurd heeft, heb ik 

dat niet erg gevonden. Het was een moment van rust in 

een verder druk jaar. Even tijd om echt op adem te 

komen en ook een tijd om het eigen spirituele leven te 

verdiepen. Aldus zou ik die weken nu zeker niet als 

verloren of dode tijd willen bestempelen. Na die weken 

zijn we in transitie gegaan. Onze pastoor had ZOOM 

ontdekt. Binnen het kerkelijke gebeuren in België was 

hij daarin één van de pioniers. Het is ons wonderwel 

gelukt de vrijwilligers in de parochies goed mee te 

krijgen in het digitale verhaal. Zo ontstond er nog in de 

eerste harde lockdown opnieuw dynamiek. Negen van 

de tien vergaderingen konden opnieuw doorgaan in 

digitale vorm. In de mei maand gingen we ook digitaal 

bidden met Maria. Op zondag kwamen we met de 

parochianen die dat wilden op ZOOM samen na de tv-

Mis.  

Een soort digitaal kerkportaal waar mensen na de tv-

Mis konden inloggen om toch met elkaar verbonden te 

blijven. Zo hebben we in Haacht gedurende de ganse 

coronatijd een hele digitale weg afgelegd, die we 

passend de weg van de blijvende verbondenheid 

hebben genoemd. 

Na lockdown één mochten we dan weer samen liturgie 

vieren en kon, zij het met enige maanden uitstel, ook 

hier een leertraject voor mij starten. In de tweede 

lockdown is samen vieren dan weer een tijdje verboden 

geweest om vervolgens na enige tijd weer met 15 

personen toegelaten te zijn. Toen in december 2020 

vieren met 15 personen weer mocht, was ik best wel 

fier dat wij in Haacht meteen die stap gezet hebben. 

Waar veel andere pastorale zones zeiden dat met 15 

personen vieren en met inschrijvingen werken niet lukt, 

zijn wij gewoon gestart met vallen en opstaan.  

Het bijzonderste in heel deze corona tijd is voor mij 

echter toch mijn vrijwilligerswerk in ons rusthuis 

geweest. In december 2020 was daar een grote corona 

inbraak. Maar liefst 95 procent van de bewoners was 

besmet en meer dan de helft van het personeel. Hierop 

lanceerde de burgemeester een oproep naar 

vrijwilligers en hiertoe voelde ik me geappelleerd. 14 

dagen ben ik gaan helpen.  
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     Wie is de nieuwe rector? 
 

 
 
 

 

 

  Daar heb ik me echt dienstbaar geweten op alle 

domeinen: gangen poetsen en ontsmetten; de corona 

afwas doen; ongeruste kinderen aan de telefoon te 

woord staan, enzovoorts. In mijn tweede week kreeg ik 

ook de ruimte om bij de bewoners op de kamers langs 

te gaan. Zij waren al lange tijd verstoken van enig 

bezoek. Ik mocht dan kamerbezoekjes gaan afleggen. 

 

Ik kan zeggen dat voor mij de meest intense, de meest 

dankbare, maar ook de meest spannende en zware tijd 

op stage, die twee weken in ons rusthuis waren. Ik heb 

geleefd als een kluizenaar. Al mijn boodschappen had ik 

vooraf gedaan, zodat ik een strikte quarantaine kon 

respecteren. Uitgezonderd om naar het rusthuis te 

gaan, moest ik voor niets meer de deur uit. In het 

rusthuis zelf was het bijzonder werken. Helemaal 

ingepakt in een witte schort, met mondmasker en 

gezichtsscherm op en met handschoenen aan. Het 

waren bijzondere werkomstandigheden maar 

desondanks bijzonder mooi. Daar heb ik gevoeld wat 

het ten volle betekent om de meest kwetsbare mensen 

werkelijk nabij te mogen zijn.  

Als ik nu terugblik op twee jaren stage, waarvan 

anderhalf jaar in coronatijd, dan kijk ik voor mezelf terug 

op een volwaardige, intensieve en verrijkende stage. Ze 

was zeker anders dan normaal. Een aantal dingen is 

overgeschoten, zoals de klassieke huisbezoeken, het 

sociale aspect van eetdagen en parochiefeesten, maar in 

de plaats daarvan zijn andere zaken gekomen. Ik heb 

meer dan ooit geleerd creatief te zijn en de klassieke 

wegen te verlaten om op zoek te gaan en te bouwen aan 

pastorale nabijheid en aan blijvende verbondenheid. 

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 juli 2021 wordt Patrick Kuipers (1975) 

door bisschop Liesen benoemd tot rector van Priester- en 

Diakenopleiding Bovendonk. Hij zal het rectoraat van 

Bovendonk combineren met zijn huidige functie als rector 

van het Ariënsinstituut in Utrecht. Dit dubbelrectoraat past 

in de steeds nauwere samenwerking tussen de verschillende 

ambtsopleidingen.  

 

Patrick Kuipers is geboren en getogen in Glanerbrug, 

een dorpje ten oosten van Enschede. Na het 

Gymnasium volgde hij zijn priesteropleiding aan het 

Ariënskonvikt en de Katholieke Theologische Universiteit 

in Utrecht. In 2000 werd hij in de St. Catharinakathedraal 

door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Hij heeft als 

pastor en pastoor gewerkt in enkele parochies in Twente 

en de Achterhoek en is sinds 2010 rector van het 

Ariënsinstituut, de huidige priesteropleiding van het 

aartsbisdom Utrecht. In 2013 behaalde hij het licentiaat 

in de theologie aan de Tilburg School of Catholic 

Theology. 

 

Als rector van het Ariënsinstituut is hij ook 

verantwoordelijk voor de opleidingen tot onbezoldigd 

permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent in 

het aartsbisdom Utrecht en heeft hij enkele 

ondersteunende taken in het bisdom. Daarnaast werkt 

hij aan een proefschrift over de hervorming van de 

liturgie van de Paaswake in de twintigste eeuw. 

Bovendien is hij sinds een aantal jaren als docent liturgie 

verbonden aan de Priester- en Diakenopleiding 

Bovendonk. 

Hij hoopt dat zijn benoeming op termijn mag bijdragen 

aan een steeds verdergaande samenwerking tussen de 

verschillende opleidingen, zeker nu het aantal 

geïnteresseerden minder wordt. “Het is belangrijk om 

nóg meer samen te werken, mensen en middelen te 

bundelen, en te zorgen voor een aantrekkelijk 

vormingstraject voor onze kandidaten”, aldus Kuipers. 
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Aandacht voor de persoon van de pastor 
Afscheid van Bovendonk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 oktober, feest van de heilige engelbewaarders, 

kon men rector Schnell en ondergetekende zware 

banken de trap af zien sjouwen en studieprefect 

Martine van Bouwdijk en secretaresse Hanneke 

Oomen studentenkluisjes door de gang zien rijden. 

Doel? 

  

  

 

 

Bij het begin van mijn pensionering, werd ik door Jan Brok 

benaderd om een semester in te vallen in het 

opleidingsonderdeel supervisie van de pastorale 

beroepsvorming van de opleiding van Bovendonk.  Het 

werden in feite elf jaren. Maar nu zie ik mij helaas door 

ouderdomsklachten genoodzaakt om te stoppen. Het is 

een geweldige periode geweest, waar ik met veel 

dankbaarheid op terugkijk. 

In jaar vijf en zes van de opleiding van Bovendonk 

neemt de pastorale beroepsvorming een centrale 

plaats in. De student loopt twee jaar stage in het 

basispastoraat. Naast de begeleiding op de stageplaats 

wordt hij vanuit de opleiding ook twee jaren op 

Bovendonk begeleid op de vrijdag van elk 

studieweekend: een dagdeel pastoraal theologische 

reflectie en een dagdeel supervisie. In de pastoraal 

theologische reflectie wordt de student gestimuleerd 

om zijn stage-ervaringen te integreren met de in de 

opleiding aangereikte kennis, vaardigheden en 

houdingen. Zo wordt getracht om theorie en praktijk 

op een vruchtbare manier met elkaar te verbinden. De 

bedoeling van de supervisie is om systematisch te 

reflecteren op het handelen van de eigen persoon van 

de stagiair in relatie tot zijn functioneren als pastor. Het 

kijken naar het eigen handelen, naar de eigen persoon 

in de pastorale situatie staat dus centraal. Een 

belangrijk instrument in het pastoraat is de persoon 

van de pastor zelf. Belangrijk dus dat hij beschikt over 

voldoende zelfkennis. Een grote waarde van de 

opleiding op Bovendonk vind ik dat er zoveel tijd en 

aandacht is voor die pastoraal theologische reflectie en 

voor de supervisie. 

De supervisie wordt in groepsverband gegeven. 

Voordeel is de onderlinge feedback. Het is zeer 

stimulerend om aan en van elkaars ervaringen te leren 

en van de reflectie daarop. De groepen waren in de 

loop van de jaren zeer afwisselend, maar allen zeer 

bereid om te leren reflecteren.  

Het was voor mij een feest om daar bij betrokken te 

zijn. Soms best pittig, was het steeds heel boeiend en 

uitdagend om het leerproces van de supervisanten te 

kunnen mee maken en te kunnen stimuleren, om de 

stagiair in de loop van twee jaren stage te zien groeien 

naar een zelfstandig en goed functioneren als diaken of 

priester. 

 

Het was fijn om te merken dat er voldoende veiligheid 

in de groep was om de deelnemers in de gelegenheid 

te stellen zichzelf te onderzoeken en zich bloot te geven 

naar elkaar. 

Bijzonder prettig was de collegiale samenwerking met 

Menco van Koningsveld  (docent  pastoraal 

theologische reflectie) en Jan Brok (stagecoördinator). 

Er was een uitwisseling van ervaringen en het samen 

werken aan de verdere ontwikkeling van het leerplan 

van de pastorale beroepsvorming, het uitwerken van 

de eindtermen van die vorming en het formuleren van 

de beroepscompetenties die daarbij horen.   

 

 

Foto uit 2008: Mgr. Punt hangt Piet Hein de versierselen om van het 

commandeurschap in de orde van St. Sylvester 

 

 

Ik zal de werkzaamheden op Bovendonk zeker missen. 

Ik zal door het wegvallen ervan ook veel minder 

betrokken zijn bij het pastorale veld. In ieder geval heel 

hartelijk dank aan alle medewerkers van Bovendonk, 

aan de collega’s, maar vooral bedankt aan de 

studenten voor het samen intensief kunnen optrekken 

in de afgelopen 11 jaren.  

       

    

Piet Hein Dieben  

Supervisor  
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Opleidingsberichten 
Personalia en opleidingsberichten van Bovendonk 

 

 
 

 
 

 

 

Patricia Valkenburg 

 

Norbert Wauters 

 

Jubilea 

75 jaar priester 7 juni 2016 mgr. H.C.A. Ernst 

25 jaar priester 21 april 2016 oud-student M.L.M. 

Reul. 

25 jaar priester 20 juli 2016 oud-conrector vicaris 

Wiel Wiertz. 

25 jaar diaken 5 september 2016 docent Peter 

Hoefnagels. 

25 jaar pastoraal werkster 1 september 2016 docente 

Myriam de Jong-Smits. 

 

Gebedskring en www.roeping.nu 

Op 8 november 2015 heeft in de kathedraal van Breda 

de halfjaarlijks roepingenvesper plaatsgevonden. De 

vesper werd voorafgegaan door een kort 

middagprogramma, waarin de priester Hans Schouten 

en vrijwilligster bij bedevaarten naar Beauraing Corrie 

van Beurden vertelden over hun roeping. Op 

roepingenzondag 17 april 2016 vindt de volgende 

roepingenvesper plaats op Bovendonk. Meer 

informatie vindt u t.z.t. op de website van het bisdom 

Breda. Op www.roeping.nu vindt u nog veel meer 

informatie over roepingen. Voor het onophoudelijke 

gebed om roepingen, dat van groot belang is, kunt u 

zich aansluiten bij de diocesane gebedskring. Lid 

worden: (E) gebedskringroepingen@bisdombreda.nl 

of (T) 076 5223444. 

 

 

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. 

 
PRIESTER OF DIAKEN WORDEN 

 

Wijdingen 

 

Op zaterdag 19 september 2020 heeft Mgr. Van den 

Hende in de kathedraal van Rotterdam Melchior 

Kerklaan en Ed Doe tot diaken gewijd voor het bisdom 

Rotterdam. Melchior Kerklaan was student op 

Bovendonk van september 2016 tot en met juni 2019. 

Sinds 2012 studeerde hij reeds theologie aan de Tilburg 

School of Theology alwaar hij in 2016 een bachelor 

behaalde. Melchior kon daardoor een verkort 

programma op Bovendonk doorlopen. Ed Doe is in 

september 2014 met de diakenopleiding op Bovendonk 

begonnen. Hij heeft alle zes jaren op Bovendonk 

doorlopen. De wijding op 19 september vond plaats 

binnen de beperkende Coronarichtlijnen. Helaas was 

het aantal aanwezigen daardoor zeer beperkt. Velen 

konden via een livestream de viering volgen. Ondanks 

alle beperkende maatregelen was het zeer mooie en 

indrukwekkende viering. Beide diakens feliciteren wij 

van harte. We wensen ze heel veel vreugde toe in de 

dienst aan God en de mensen. 

Op zondag 9 mei 2021 is Sander Verschuur in de kapel 

van Bovendonk tot diaken gewijd als stap op weg naar 

het priesterschap. De wijdende bisschop was ook hier 

Mgr. Van den Hende. Sander is namelijk 

priesterkandidaat van het bisdom Rotterdam. Evenals 

eerder in Rotterdam waren er op Bovendonk nog veel 

beperkende maatregelen. Alleen een kleine groep 

genodigden kon daardoor aanwezig zijn. Ook hier bood 

de livestream uitkomst. Ook Sander feliciteren wij van 

harte. Wij wensen hem toe dat de dienstbaarheid, die 

in het diakenambt vervat ligt, het fundament van zijn 

leven blijft, ook als hij straks priester is gewijd. 

Afscheid 

 

Aan het einde van het studiejaar 2020-2021 neemt de 

gemeenschap van Bovendonk afscheid van de 

supervisoren Lia van de Laar en Piet Hein Dieben. Vele 

jaren hebben zij vele studenten in hun persoonlijke 

vorming begeleid. We nemen node afscheid. We willen 

ze hartelijke danken voor hun inzet en voor de grote 

liefde waarmee ze hun vak hebben uitgeoefend. Ook 

nemen we afscheid van rector Norbert Schnell. 

In januari 2010 is hij als rector op Bovendonk 

begonnen. Ruim elf jaar is hij rector geweest. Na de 

zomer neemt hij een pastorale taak op in de stad 

Breda. 

 

 

Op zondag 27 juni wordt er van genoemde mensen 

afscheid genomen. Vanwege de Coronacrisis zal het 

afscheid alleen voor genodigden zijn. 

Overlijden 

Op 20 januari overleed pater Gerard Wilkens SJ. Een 

groot deel van zijn leven is pater Wilkens op 

verschillende priesteropleidingen in Nederland 

spirituaal geweest. In de periode 2012-2014 was hij 

spirituaal op Bovendonk. Wij hebben hem leren kennen 

als een open en vriendelijke man, een man ook met 

veel ervaring en die door de studenten zeer 

gewaardeerd werd.  

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, diaconaat of het religieuze leven. 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 7 

november 2021 in de kathedraal van Breda. Vanaf 

15.00 uur bent u van harte 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 
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