Oriëntatieweekend Ariënsinstituut
Vraag jij je wel eens af welke weg je in jouw leven moet gaan?
Heb je er wel eens aan gedacht om priester te worden?
Denk erover om je voor de priesteropleiding aan te melden?
Dan willen we je van harte uitnodigen voor het oriëntatieweekend van
het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, van
vrijdagavond 22 tot en met zondagmiddag 24 mei a.s. Tijdens dit
weekend krijg je de gelegenheid om over deze vragen na te denken en met
de rector van de priesteropleiding en met de seminaristen in gesprek te gaan. Hopelijk kan de sfeer van gebed,
bezinning en ontmoeting je helpen om duidelijkheid te krijgen over de vragen waar je mee rondloopt.
Vrijdagavond is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. We maken kennis en je krijgt van alles te horen over het
leven op het Ariënsinstituut, in het centrum van Utrecht. Natuurlijk krijg je ook informatie over de studie aan de
Tilburg School of Catholic Theology (TST) of Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL). Zaterdag
is een bezinningsdag ter voorbereiding op Pinksteren. Tijdens deze dag onder leiding van de spirituaal kun je je
vragen ook in gebed aan God voorleggen. Op Pinksteren vier je met kardinaal Eijk en de seminaristen de Eucharistie
in de St. Catharinakathedraal.
Informatie:
Aanmelding:

www.ariensinstituut.nl
Rector P. Kuipers, tel.: 030 2310490, e-mail: rector@ariensinstituut.nl

Hernieuwing tijdelijke geloften
Colombiaanse priesterstudenten
Broeder Jesús
Mauricio Meneses
Santiago mcm en
broeder Juan Carlos
González Poveda
mcm hernieuwden
op zondag 4 januari
(Openbaring des
Heren) hun tijdelijke
religieuze geloften.
Zij deden dit tijdens de Eucharistieviering
in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht,

waarin kardinaal Eijk de hoofdcelebrant
was. De broeders legden hun geloften af ten
overstaan van pater Ernesto Sardi de Lima
mcm, stichter en Generaal Overste van de
congregatie Misioneros de Cristo Maestro
(Missionarissen van Christus Leraar).
Pater Sardi was voor deze gelegenheid vanuit Toulon
(Zuid-Frankrijk), waar het generalaat is gevestigd,
naar Utrecht gereisd. Het was zijn eerste bezoek aan
de nieuwe gemeenschap, die in augustus 2014 in
Utrecht van start is gegaan.

Paus Franciscus bezorgd om priestertekort
Nederland en België
Paus Franciscus is bezorgd over het tekort
aan priesters in Nederland en België.
Kwamen er ooit veel missionarissen uit de
Lage Landen, tegenwoordig is het aantal
roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven sterk afgenomen. Daarom
vraagt hij om gebed voor roepingen.
Dit zei hij medio februari tot een delegatie van
de Nederlandse en Belgische afdelingen van Pro
Petri Sede. De belangrijkste doelstelling van deze

katholieke vereniging is “steun aan de paus,” zo
schrijft ze op haar website. Via de Pauselijke Raad
voor ontwikkelingssamenwerking Cor Unum verleent
Pro Petri Sede “hulp en steun aan lokale kerken
in de Derde Wereld.” De audiëntie vond plaats bij
gelegenheid van de tweejaarlijkse bedevaart van Pro
Petri Sede naar Rome. De delegatie overhandigde
een gift van ruim 100.000 euro aan paus Franciscus,
bijeengebracht sinds maart 2013. Het bedrag is
bestemd voor Cor Unum, ten behoeve van de armste
kerken in de wereld.
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Wake up the World!
We leven in een tijd waarin verschillende
(politieke) groeperingen proberen religieuze
en kerkelijke tradities uit de publieke sector
weg te werken. Het begon jaren geleden met
de discussie of een kruisbeeld zou mogen
hangen in openbare gebouwen en waar het
zal eindigen weten we niet. Gelovigen en
hun gebruiken lijken niet meer te passen
in een geseculariseerde samenleving die
zichzelf steeds meer verstaat als liberaal en
niet-gelovig. Van je geloof getuigen kun je
daarom maar het beste achter de voordeur
doen, zo lijkt het: in je eigen kerk of gezin.
In elk geval niet in het openbaar, want
daarmee geef je aanstoot. Deze tendens
krijgt nog eens extra voeding door het
teruglopende aantal mondige en betrokken
gelovigen. Bovendien helpt het feit dat
er de komende jaren veel kerkgebouwen
worden gesloten ook niet echt mee. De kerk
wordt meer en meer naar de rand van de
samenleving geduwd en doet er niet meer
toe. En we staan erbij en kijken ernaar!
Over de zichtbaarheid van de plaatselijke
geloofsgemeenschap heeft paus Franciscus een
eigen idee. Volgens hem moeten de gelovigen zich
niet beperken tot liturgische bijeenkomsten alleen.
Hun vroomheid mag zeker de straat niet vergeten.
Ze moeten naar buiten gaan om het Evangelie te
verkondigen in woord én daad. In zijn apostolische
Exhortatie Evangelii Gaudium schrijft de paus: “Ik
geef de voorkeur aan een Kerk die gekneusd, gewond
en vuil is, omdat zij langs de straten is uitgetrokken,
boven een Kerk die ziek is, omdat zij gesloten is en uit
gemakzucht zich vastklampt aan eigen zekerheden.
Ik wil geen Kerk die zich bekommert het middelpunt
te zijn en uiteindelijk opgesloten raakt in een wirwar
van obsessies en procedures. Als ons iets heilig moet
verontrusten en ons geweten zorgen moet baren,
dan is dat het feit dat zovelen van onze broeders
en zusters zonder de kracht, het licht en de troost
van de vriendschap met Jezus leven, zonder een
geloofsgemeenschap die hen ontvangt, zonder een
horizon van zin en leven” (nr. 49).

Als gelovigen worden wij opgeroepen om de wereld
wakker te schudden (‘Wake up the World!’). Om de
blijde boodschap van Jezus Christus te verkondigen
en om Zijn liefde voor mensen handen en voeten
te geven. Wij mogen ons niet verstoppen in onze
kerkgebouwen, maar moeten naar buiten om vele
mensen te ontmoeten en hen de rijkdom en de
vreugde van het Evangelie mee te delen. Door het
doopsel en vormsel heeft elke gelovige die opdracht
ontvangen. Maar te midden van hen kent de Kerk
ook mannen en vrouwen die hiervan hun levenstaak
maken: priesters, diakens en religieuzen. Hen heeft
God geroepen om door hun leven en werk een getuige
te zijn van Zijn liefde voor de wereld.
Met Roepingenzondag (dit jaar op 26 april) staat de
Kerk stil bij die bijzondere roeping en natuurlijk sluiten
wij ons in het Aartsbisdom Utrecht van harte aan bij
het gebed om roepingen. Want voor de toekomst is
het van levensbelang dat er ook morgen mannen
en vrouwen opstaan die hun schouders eronder
willen zetten en willen meewerken aan de opbouw
van het Rijk van God in ons midden. Daarom vindt
u in en bij deze Nieuwsbrief veel informatie over
Roepingenzondag en de activiteiten die daarmee te
maken hebben.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u te
bedanken voor uw gebed en betrokkenheid en om u de
vrede van de Verrezen Heer toe te wensen!
drs. P. Kuipers – rector Ariënsinstituut en
voorzitter diocesane roepingenraad

Retraite Utrechtse priesterstudenten
Vacare Deo – vrij maken voor God

De kosten voor een priesteropleiding
zijn hoog, daarom is ten behoeve van de
fondsenwerving voor het Ariënsinstituut
een projectbureau opgericht. Hoofd van
dit bureau is mevrouw M.G.W. Vendrig. Zij
was voor haar pensionering werkzaam in de
financiële wereld en inmiddels is zij ruim een
half jaar actief op het instituut.

In de eerste week van de
Veertigdagentijd – de grote retraite
van de Kerk ter voorbereiding op
het feest van Pasen – trokken
de priesterstudenten van het
Aartsbisdom Utrecht zich met de
rector en de spirituaal vijf dagen
terug in de stilte van de Sint
Willibrordsabdij (Slangenburg) bij
Doetinchem.
Bij de Benedictijnen in de Achterhoek konden
zij even op verhaal komen na het eerste
semester van het nieuwe jaar in Utrecht.
Terwijl hun medestudenten aan de faculteit
en hogeschool van de voorjaarsvakantie
genoten, zochten de priesterstudenten van
het aartsbisdom de stilte en de bezinning. Zij namen
deel aan de gebedstijden van de monniken en pater H.
Vesseur o.s.b. hield elke dag twee conferenties over
het gebed van Jezus.
Aan de hand van de Schrift liet hij zien hoe het gebed
in het leven van Jezus een vanzelfsprekendheid was.
Keer op keer trok Hij zich in de stilte terug om bij God
te zijn. Hij leefde in een intense verbondenheid met
zijn Vader en wist zich daardoor door Hem gezonden
om het Rijk van God te verkondigen. Ook priesters –
en degenen die zich op het priesterschap voorbereiden

Priesters opleiden in hartje Utrecht:
‘Uw steun maakt het verschil’

– zijn geroepen om in die verbondenheid met God
de Vader te leven. Het gebed moet voor hen méér
zijn dan een plicht... het moet even vanzelfsprekend
worden in het eigen leven als het was in het leven van
Jezus. Het is voor onze ziel even noodzakelijk als het
ademhalen voor ons lichaam: we kunnen niet zonder.
Rector Kuipers van het Ariënsinstituut: “Hopelijk is
deze retraite voor alle deelnemers een gelegenheid
geweest om het gebed te (her)ontdekken als de
ademhaling van onze ziel, zodat zij er geestelijk door
gesterkt zijn om op weg te gaan naar het Paasfeest en
op de weg van hun roeping tot het priesterschap.”

Agenda
Zondag 29 maart

Palmzondag | diocesane viering Wereldjongerendag in Zutphen

Woensdag 1 april

Chrismamis Aartsbisdom Utrecht (19.00 uur in O.L.V. Kerk te Apeldoorn)

Zaterdag 25 april

Ontmoetingsdag Ariënsinstituut: zie de bijgevoegde uitnodiging

Zondag 26 april

Roepingenzondag

2 t/m 9 mei

Diocesane bedevaart naar Lourdes

22 t/m 24 mei

Oriëntatieweekend Ariënsinstituut: z.o.z. voor meer informatie

25 t/m 26 mei

Korte bedevaart naar Echternach met deelname aan springprocessie

26 t/m 29 juli
Fietsbedevaart naar Kevelaer
Voor jongeren van 15 tot 30 jaar organiseert de Broederschap van Kevelaer van Amersfoort e.o. en ‘t Gooi voor
de 7de keer een fietsbedevaart vanaf de St. Josephkerk in Hooglanderveen naar Kevelaer. “Een tocht waarbij je
anderen, maar ook jezelf leert kennen. Kevelaer is de plaats om samen het geloof te vieren, te verdiepen en om
troost te ontvangen. Het is een unieke ervaring, waar je met plezier aan terug zult denken!,” aldus priesterstudent
Henk van Hamersveld namens de organisatie. Na ontvangst van de reiszegen vertrekt de groep op zondag 26 juli
naar Kevelaer. Daar sluit de groep aan bij het programma van de buspelgrims. Na een laatste groet aan Maria bij de
Genadekapel fietsen de deelnemers op woensdag 29 juli weer naar Nederland.
Kosten: € 150 (incl. volpension in Kevelaer, Nederlandstalig programma, deelname vieringen, excl. diverse
verzekeringen, lunch eerste dag en evt. excursie). Aanmelden: geef vóór 3 juli o.v.v. ‘Pelgrim Jongeren
Fietsbedevaart’ naam, adres, woonplaats en e-mailadres door aan Broederschap van O.L.V. van Kevelaer Amersfoort
e.o. en ‘t Gooi, t.a.v. Henk van Hamersveld, p/a Johannes Maria Goeslaan 5, 3829 CJ Hooglanderveen, e-mail:
jongkevelaer@gmail.com. Hierna wordt een officieel inschrijfformulier toegestuurd/gemaild.

Mevrouw Vendrig: “Fondsenwerving is voor mij een
nieuw vak. Het vraagt veel voorbereiding voordat
je echt kunt starten met actief werven. Ik werk
nauw samen met rector Kuipers, het Economaat en
de Dienst Communicatie van het Aartsbisdom. Uit
contacten met parochies, kerkelijke instellingen en
de leden van de gebedskring blijkt dat de bereidheid
tot schenken voor de priesteropleiding zeker
aanwezig is, maar niet zonder meer. Mensen willen
eerst gedetailleerd worden geïnformeerd. Hoeveel
priesterstudenten zijn er? Hoeveel bedragen de kosten
per student en waaruit bestaan die kosten? Wat moet
ik doen om het Ariënsinstituut in mijn testament op te
nemen?
Daarom zijn inmiddels twee brochures in productie
gegaan: ‘Schenken aan het Ariënsinstituut’ en
‘Nalaten aan het Ariënsinstituut’. Deze worden rond
Roepingenzondag gepresenteerd. Ook hebben we met
elkaar een gedragscode ontwikkeld. Alle informatie
staat vanaf 20 april op www.ariensinstituut.nl.
De parochies krijgen de nodige informatie en een
handvoorraad brochures toegestuurd.

Het Ariënsinstituut en het Fonds Priesteropleiding
Wat me opvalt, is dat in de parochies en kerkelijke
instellingen nog niet altijd duidelijk is waar het
Ariënsinstituut voor staat. Dit vereist de komende tijd
veel aandacht. We gaan hier onder meer aandacht aan
geven in Op Tocht, het maandblad voor gelovigen in
het Aartsbisdom Utrecht. Het Fonds Priesteropleiding
Aartsbisdom Utrecht is wel bekend bij velen. Al
voordat het projectbureau fondsenwerving werd
opgericht, hebben velen hun verantwoordelijkheid
genomen en regelmatig een bedrag overgemaakt ten
behoeve van de opleiding van priesters. Het is fijn te
constateren dat het aantal mutaties in de tweede helft
van 2014 is toegenomen. Mijn eerste werk als ik op
het instituut kom, is kijken naar de binnengekomen
bedragen. Ik kan u vertellen dat ik er iedere dag weer
blij van word. Met uw financiële bijdrage levert u een
belangrijke impuls aan de verkondiging van het roomskatholieke geloof en de sacramentenbediening in ons
aartsbisdom in de toekomst.”
Betaalgegevens
U kunt uw bijdragen storten ten gunste van
bankrekening NL64ABNA0810496488 ten name van
het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht.
Inlichtingen
Mevrouw M.G.W. Vendrig
ariensinstituut@gmail.com / www.ariensinstituut.nl
030 - 2680458 / 06 - 22803698
Bezoek op afspraak

Roepingenzondag 2015: ‘Wake up the World!’
Paus Franciscus heeft 2015 uitgeroepen tot het Jaar van
het Godgewijde Leven. In dit jaar roept hij ons op om
stil te staan bij de bijzondere roeping tot het religieuze
leven in de Kerk van deze tijd. Roepingenzondag 2015
(25 en 26 april) sluit hierbij aan. Als thema is namelijk
gekozen voor een citaat van paus Franciscus: ‘Wake up
the World!’ (‘Schud de wereld wakker!’).
Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters
speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het
diaconaat en het godgewijde leven.
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u het gebedsprentje en het gebedenboekje van het Aartsbisdom Utrecht voor Roepingenzondag 2015.
Het gebedenboekje bevat dit jaar voor elke maand een gebed om
roepingen waarbij de aandacht wordt gevestigd op een heilige die
in die betreffende maand wordt herdacht (afbeelding: H. Maria,
mei 2015).
Meer informatie en downloads: www.jekomtalsgeroepen.nl

