Ariënsherdenking en start van het studiejaar
Op zondag 25 augustus a.s. vindt in Maarssen
weer de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. We
verzamelen ons bij het graf van Alfons Ariëns
(Straatweg) voor een korte gebedsdienst. Aansluitend
vindt de Eucharistieviering plaats in de H. Hartkerk
(Breedstraat 1) te Maarssen. Dit jaar is mgr.
Th. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, de
hoofdcelebrant. In deze viering zal hij Joost Baneke en

Riny Bouwman tot acoliet aanstellen ter voorbereiding
op hun diakenwijding later dit jaar. De tijden van de
gebedsdienst en de Eucharistieviering zullen t.z.t. op
www.ariensinstituut.nl bekend worden gemaakt.
Voor de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht
is de Ariënsherdenking in Maarssen traditiegetrouw
ook de start van het nieuwe studiejaar.

Kardinaal Eijk over katholieke medische ethiek
Kardinaal Eijk was donderdag 6 juni te
gast bij de Voortgezette Vorming in het
Ariënsinstituut. Hij hield voor beginnende
priesters en pastoraal werk(st)ers een
inleiding over de principes van de katholieke
medische ethiek en de uitwerking daarvan in
met name pastoraat en levensbeëindiging.
Het ochtendprogramma was geheel gewijd aan de
uitgangspunten van de katholieke medische ethiek.
De kardinaal vertelde bevlogen over de vooruitgang
in de medische wetenschap van de laatste decennia.
Hij maakte duidelijk dat er ‘technisch’ ontzettend veel
mogelijk is en dat de ontwikkelingen momenteel heel
snel gaan. De vraag of deze ontwikkelingen en de
toepassingen daarvan ook ethisch verantwoord zijn,
hangt voor een groot deel af van de mensvisie die je
hanteert.
In het seculiere mensbeeld geldt de geest als de
eigenlijke menselijke persoon (Identity Theory of Mind)
en is het lichaam slechts van instrumentele waarde.
Dit dualisme kan verregaande ethische consequenties
hebben, zoals we in onze samenleving dikwijls kunnen
zien. Het christelijk mensbeeld daarentegen kent een
dergelijk dualisme niet: de mens is geschapen naar
Gods beeld en gelijkenis, zowel naar lichaam als geest.
Het lichaam is hier dus geen instrument, maar heeft
een intrinsieke waarde.
Waardigheid van het leven
Na de lunch sprak de kardinaal over de uitwerking
van bovenstaande principes in de leer van de Kerk,
met name rond het beëindigen van het menselijk
leven. In de discussie over euthanasie of hulp bij
suïcide wordt dikwijls gesproken over de waardigheid
van het leven. Dit is een uitermate subjectief begrip.
Wie bepaalt wat waardig is of niet? En hoe wordt
die waardigheid bepaald? Vanuit haar mensvisie
heeft de Kerk een duidelijke mening over de actieve
beëindiging van het leven. Toch kan ze niet alleen
volstaan met het stellen van de norm, maar zal ze ook
met alternatieven moeten komen. Palliatieve zorg is
zo’n alternatief. Het gaat om een integrale zorg voor

de kwaliteit van leven van de zieke, die niet tot louter
fysieke aspecten beperkt kan blijven. Je zou kunnen
zeggen: ‘palliatieve zorg voegt geen dagen toe aan
het leven, maar voegt leven toe aan de dagen’. In
het pastoraat kunnen we worden geconfronteerd met
een zieke die vraagt om het sacrament van de zieken,
maar ook te kennen geeft het leven door euthanasie
te willen laten beëindigen. Dat roept veel vragen op,
waar de pastorale beroepskracht heel prudent mee
om zal moeten gaan. Dit geldt ook voor de kerkelijke
uitvaartviering van iemand die euthanasie heeft laten
plegen. De aanwezigen ontvingen de handreiking
Pastoraat rond het verzoek om euthanasie of hulp bij
suïcide (2005) van de Nederlandse bisschoppen.
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De balans opmaken…
Voor de meeste studenten loopt het studiejaar ten einde: de laatste tentamens worden
gemaakt en werkstukken zijn ingeleverd.
Heeft dit jaar gebracht wat je ervan hoopte?
Ben je gegroeid in je relatie met Christus?
Sommige studenten hebben in de studie en
vorming een bevestiging gevonden van hun
priesterroeping. Anderen zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet hun weg is. Tijd om
de balans op te maken en te evalueren.
Vakantie betekent dat je normaal zo overvolle agenda
voor een aantal dagen of weken even leeg is. Je hoeft
helemaal niets. Je bent vrij. Zo krijgen ook geest en
lichaam de gelegenheid zich leeg te maken. Dat is
voor iedereen goed, maar zeker voor mensen die zich
voorbereiden op een ambt in de Kerk. Zij moeten ons
immers voorgaan in een leven waarin rust en bezinning een vanzelfsprekende plaats hebben.
Wie echter denkt dat de priesterstudenten tijdens de
vakantie alleen maar rondhangen en zich stierlijk vervelen, vergist zich! We vragen hen om gedurende drie
weken een stage te doen. Dit jaar gaan twee studenten naar een parochie in het aartsbisdom. Natuurlijk
ligt het drukke vergadercircuit daar dan bijna stil,
maar daardoor is er des te meer tijd voor een rustig
gesprek met parochianen die niet op vakantie willen
of kunnen gaan. Het biedt de kans om eens achter de
schermen te kijken. Bovendien versterkt het langer
verblijven in een parochie van het aartsbisdom de
band met onze eigen priesters. Eén student zal een
bedevaart voor jongeren naar Israël begeleiden. Naast
de inspiratie die een verblijf in het Heilig Land geeft,
kan het contact met jongeren ook een grote inspiratiebron zijn. Het persoonlijk getuigenis in dienstbaarheid doet de seminaristen groeien in hun eigen geloof
en kan anderen op het spoor van hun roeping zetten.
Activiteiten zoals een kinderkamp vragen erom de
handen uit de mouwen te steken. Het echte ‘doen’ met
je handen is één van de charisma’s die bij niemand
mogen ontbreken. Zo zullen ook deze weken weer snel
voorbij gaan.
We kijken niet alleen naar wat geweest is; we blikken
ook vooruit. In het nieuwe studiejaar mogen we waar-

schijnlijk vier nieuwe priesterstudenten voor ons bisdom begroeten; met een vijfde zijn we nog in gesprek.
Dat betekent dat het aantal priesterstudenten straks
uitkomt op zeker 10: reden tot grote vreugde en dankbaarheid. Het is ook een teken dat het aanhoudend
gebed van de Diocesane Gebedskring vruchten afwerpt. Uiteindelijk is het God zelf die mensen roept om
Hem te volgen en die hen ook de kracht en de moed
geeft om aan zijn roepstem te beantwoorden.
Daarnaast zijn er mannen die zich oriënteren op het
permanent diaconaat. Zij zijn bereid om in hun dagelijks leven, te midden van hun gezin en hun beroep,
getuigenis af te leggen van de dienende liefde van
Christus. We zijn erg dankbaar dat zij de roepstem
van de Heer in hun hart hebben gehoord en bereid zijn
te gaan werken in de wijngaard van het aartsbisdom.
Komend seizoen trekt een aantal permanente diakens
als ‘ambassadeur’ de parochies in om te vertellen over
het diaconaat en om met geïnteresseerden in gesprek
te gaan.
Aan het einde van dit seizoen wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw belangstelling en verbondenheid. Zonder uw gebed en ondersteuning zou het werk van het
Ariënsinstituut niet mogelijk zijn. Daarom hoop ik ook
in de toekomst op uw gebed te mogen rekenen; om
nieuwe roepingen, maar zeker ook om kracht, sterkte
en volharding voor onze priester- en diakenstudenten.
Zij hebben uw steun hard nodig!
drs. P. Kuipers
rector Ariënsinstituut

‘We zijn allen geroepen’ – gebedsdagen om
roepingen in drie vicariaten
De Roepingenraad van het Aartsbisdom
Utrecht organiseerde op 20 april in Baarn,
Renkum en Hengelo een gebedsdag om
roepingen. Deze dag (in elk vicariaat
één) werd gehouden in het kader van
Roepingenzondag, die de R.-K. Kerk daags
daarop vierde. Op 20 april werd ook de
glossy ‘Priester’ gepresenteerd – een
cadeautje voor de aanwezigen (zie artikel
rechts). Mgr. Woorts benadrukte in Baarn
dat roepingen “de vrucht zijn van gebed.
Dat gaat eraan vooraf. De wetenschap dat
we gedragen worden door het gebed van
medechristenen draagt ons priesters en
diakens. Veel dank daarvoor.”

De dag trok in elke locatie tussen de 50 en 100
mensen. Na een Eucharistieviering en een lunch was
er in elke locatie een korte introductie op het werk
van de Roepingenraad, waarbij ook het belang van
de gebedskring werd onderstreept. Vervolgens gaf
een priesterstudent een getuigenis van zijn roeping,
waarna een diaken van het aartsbisdom vertelde
over zijn roeping en het werk als diaken. Het is de
bedoeling dat vanaf komend najaar ‘ambassadeurs’
van het diaconaat parochies in het Aartsbisdom
Utrecht gaan bezoeken om te vertellen over het werk
van de diaken – een ambt dat in sommige parochies
weinig bekendheid heeft. De dag besloot met het
Rozenkransgebed en een sluitingslof.
‘God gaat met ieder van ons Zijn weg’
In Baarn was hulpbisschop Woorts hoofdcelebrant
tijdens de Eucharistieviering in de H. Nicolaaskerk.
Tijdens deze viering kreeg priesterstudent Joost
Baneke zijn aanstelling tot lector. Mgr. Woorts vertelde
dat Baneke enkele dagen eerder nog een ontmoeting
had met paus Franciscus. “Hij vertelde de paus dat

hij de oudste
priesterstudent van
Nederland is. Maar
de leeftijd van het
hart is belangrijker
en die is jong,
omdat de Heer jong
is. God gaat met
ieder van ons Zijn
weg, Zijn roepstem
klinkt tot op de dag
van vandaag. We
zijn allen geroepen,
bijvoorbeeld in de
gezinnen waar het
geloof wordt doorgegeven en waarin ruimte is om over
roepingen te spreken.”
‘Tweede roeping’
Priesterstudent Paulus Tilma (20) gaf in Baarn een
getuigenis van zijn roeping. Als kind al wilde hij
priester worden, “maar toen was het ongeveer zoals
anderen politieman of brandweerman willen worden.
Later is dit verlangen gegroeid en verdiept. Onder
meer door het lezen van de Bijbel, met name de
Evangeliën. Dat voedde mijn verlangen om priester
te worden. Ik leerde zo Christus beter kennen en
dat vormde ook mijzelf: het gaf impulsen om naar
het voorbeeld van Jezus te leven,” aldus de jonge
priesterstudent.
Diaken Nijhuis vertelde vervolgens dat hij vooral
diaken is geworden uit dankbaarheid: “Met drie
kinderen, zes kleinkinderen en een goed leven wilde
ik wat terug doen. Het is geen late roeping, ik heb
hooguit laat geantwoord. De bisschop noemde het
tegen mij een tweede roeping, na het huwelijk. Zo zie
ik het ook.”

Glossy ‘Priester’ groot succes
Ter gelegenheid van Roepingenzondag
(21 april) heeft de Roepingenraad van het
Aartsbisdom Utrecht de eenmalige glossy
‘Priester’ uitgebracht. Met deze glossy,
waarvan er inmiddels een kleine 1.000 zijn
verkocht, wil de Roepingenraad aandacht
vragen voor het priesterschap. Voor dit
tijdschrift is een ‘dwarsdoorsnede’ gemaakt
van de actieve clerus van het aartsbisdom.
Van de negen geïnterviewde priesters is de
nestor geboren in 1938, de jongste in 1983.
De andere zeven zijn qua geboortejaar
verdeeld over de tussenliggende decennia.
Eén van hen is kardinaal, een ander is
gehuwd en vader van vijf kinderen.
De negen geïnterviewde priesters vertellen in dit 96
pagina’s tellende blad openhartig over hun roeping,
hun geloof, hun twijfels en hun overtuigingen.
Moeilijke thema’s als ziekte en verliefdheid worden
daarbij niet uit de weg gegaan. Ook komt aan bod wat
het vraagt om juist in deze tijd van ontkerkelijking als
priester te werkzaam te zijn. Zoals één van hen het
formuleert: “Priesterschap is niet voor watjes.”
Gebedsdag om roepingen
Rector Patrick Kuipers, voorzitter van de
Roepingenraad: “Het Aartsbisdom Utrecht kampt met
een priestertekort, de keuze voor het priesterschap ligt
tegenwoordig minder voor de hand. Bij gelegenheid
van Roepingenzondag wilden we de priesters in al
hun verscheidenheid presenteren. Het zijn negen heel
verschillende persoonlijkheden en levensverhalen.
Met als gemeenschappelijke kenmerk hun liefde
voor Christus en Zijn Kerk. We willen met deze
glossy de aantrekkelijkheid en veelzijdigheid van het

priesterambt laten zien. De Priester richt zich op een
breed lezerspubliek, maar hopelijk krijgen mannen
met een roeping hierdoor een extra steuntje.”
De glossy werd officieel gepresenteerd tijdens de
gebedsdag om roepingen die op 20 april in de drie
vicariaten van het aartsbisdom werden gehouden
(zie artikel op de linkerpagina). Diverse landelijke en
regionale media besteedden in de dagen daarna de
nodige positieve aandacht aan de Priester.
QR-code
De negen priesters die hun verhaal vertellen zijn:
Casper Pikkemaat, Hans Boogers, Henk van Doorn,
Peter Ambting, kardinaal Eijk, Paul Daggenvoorde, Ton
Huitink, Martin Los en Anton ten Klooster.
De interviews in de Priester worden afgewisseld
met korte artikelen over de priesteropleidingen,
een FAQ (‘frequently asked questions’, een lijst met
veelgestelde vragen) over de priesterroeping en
een korte biografie van Alphons Ariëns, één van de
bekendste priesters die het Aartsbisdom Utrecht
voortbracht. Middels een QR-code op de voorzijde van
de glossy krijgen lezers met een smartphone toegang
tot een website met een aantal extra’s. Daar zijn onder
meer een bonusinterview met George Paimpillil, een
filmpje en diverse materialen te vinden:
www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/priester

Foto’s: Eucharistieviering tijdens de gebedsdag in Baarn;
aanstelling tot lector van Joost Baneke; getuigenis van
priesterstudent Henk van Hamersveld in Renkum;
mgr. Woorts overhandigt Paulus Tilma de glossy Priester

Bestellen ‘Priester’ (€ 4,95 excl. verzenden): aartsbisdom.nl/webwinkel en tel.: 030 2361570

