Landelijke impulsdag roepingen op 7 november
Aandacht geven aan roepingen vraagt
binnen de parochies en de religieuze
gemeenschappen een permanente zorg en
verantwoordelijkheid, die onlosmakelijk
aan het kerkelijk leven van iedere
geloofsgemeenschap verbonden is.

deze unieke landelijke impulsdag op 7 november is
‘Beter horen. De geloofsgemeenschap als omgeving
om Gods roepstem te leren verstaan’. Inhoudelijke
reflectie (door onder anderen bisschop Van den Hende)
en uitwisseling van actuele best practices rond roeping
zijn de twee grote pijlers voor deze dag.

Het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO)*
wil daarom op het Hoogfeest van H. Willibrord,
patroon van onze kerkprovincie, nadenken en
met elkaar van gedachten wisselen hoe de
roeping tot het priesterschap, diaconaat en
religieuze leven gestalte kan krijgen in onze eigen
kerkgemeenschap. Roepingenpastoraal is immers een
verantwoordelijkheid voor ons allen! Het thema van

De bijeenkomst wordt gehouden in de Nicolaïkerk
in de Utrechtse binnenstad. De dag begint met een
Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal,
waarbij kardinaal Eijk de hoofdcelebrant is. Beide
kerken liggen op loopafstand van elkaar (6 minuten –
550 meter).
Voor deze gratis impulsdag heeft het IRO per parochie
of gemeenschap de verantwoordelijken uitgenodigd.
“Wij vragen u één of twee afgevaardigden te sturen,
bij wie de pastorale zorg rond jeugd, jongeren en
roeping in handen ligt,” aldus het IRO in de uitnodiging
die deze zomer naar alle parochies en religieuze
gemeenschappen is verstuurd.
Programma:
9.30 uur:
H. Mis in de St. Catharinakathedraal,
Lange Nieuwstraat 36 Utrecht
11.00 uur: Koffie in de Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9
11.30 uur: Woord van welkom
11.40 uur: Lezing door bisschop Van den Hende
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Best practices (45 minuten p.p.)
15.00 uur: Koffie / thee
15.30 uur: Afsluitende forumdiscussie
16.00 uur: Borrel
Met medewerking van:
Hoofdspreker: Mgr. Van den Hende, bisschop van
		Rotterdam
Dagvoorzitter: Jos Geelen
Best practices: Michel Remery
		
zr. Madeleine Bouman (Missiezusters
		
v/h Kostbaar Bloed)
* Het IRO is een landelijke commissie waarin de
bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen
samenwerken. Het IRO ontwikkelt onder meer elk jaar
de materialen voor Roepingenzondag.

Ontmoetingsdag diocesane gebedskring
In 2018 is er geen ontmoetingsdag voor de
diocesane gebedskring om roepingen. Voor
2019 staat wel weer een ontmoetingsdag
gepland. Datum: zaterdag 11 mei.

De ontmoetingsdag vindt zoals gebruikelijk plaats
in het weekeinde van Roepingenzondag (jaarlijks
wereldwijd gevierd op de vierde zondag na Pasen –
in 2019 valt Roepingenzondag op 12 mei).
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Aan het einde van het studiejaar …
De vakantie is begonnen. Een tijd om de
balans op te maken en vooruit te kijken.
We hebben een jaar achter de rug waarin
veel is gebeurd. Dankbaarheid overheerst.
Dankbaarheid jegens God die ons zijn
genade en kracht heeft geschonken, op
moeilijke momenten wanneer we afscheid
moesten nemen van priesterstudenten, maar
vooral ook op de vele mooie momenten.
Bijzondere hoogtepunten zijn altijd de wijdingen.
Allereerst was er de diakenwijding
van André van der Steenstraeten
op 9 september en enkele weken
later, op 11 november 2017,
de dubbele priesterwijding.
Kardinaal Eijk wijdde toen
Ronald den Hartog en Mauricio
Meneses Santiago tot priester.
De Sint Catharinakathedraal
was tot de laatste plaats toe
bezet en er waren zelf stoelen
bijgeplaatst om iedereen een
plek te kunnen geven. In de
vorige Nieuwsbrieven hebt u
een uitgebreid verslag van deze
bijzondere dagen kunnen lezen.
Een tweede hoogtepunt van het
afgelopen studiejaar was de
bisdombedevaart naar Lourdes
waar ook de priesterstudenten
aan hebben deelgenomen.
Met bijna 1200 pelgrims uit
het Aartsbisdom Utrecht en
daarbuiten waren we bij elkaar
om stil te staan bij het thema van dit jaar: ‘Doet maar
wat Hij u zeggen zal’ (Joh. 2, 5). Deze passage uit het
verhaal over de bruiloft van Kana maakt duidelijk dat
het onze roeping als christen is om naar het voorbeeld
van Maria te (leren) luisteren naar wat de Heer van
ons vraagt. De aanwezigheid van vele priesters en
natuurlijk onze studenten maakte goed duidelijk dat
de Heer mensen ook kan vragen om Hem als priester
te dienen.

De komende weken staan voor de studenten ook in
het teken van een zomerstage. Voor de een is dat een
stage in Lourdes, voor een ander een stage bij Sant’
Egidio en weer anderen zullen ervaring opdoen in een
parochie in ons bisdom. Maar ik hoop dat er ook tijd is
om uit te rusten en te genieten van wat vrije tijd.
En dan is het tijd om vooruit te kijken naar wat
het nieuwe jaar ons brengt. Helaas zal er het
nieuwe studiejaar geen nieuwe seminarist voor ons
aartsbisdom beginnen, maar we zijn dankbaar en blij
dat er animo is voor de nieuwe
opleidingen voor vrijwilligers
die vanaf september op het
Ariënsinstituut zullen starten.
Zowel voor de opleiding tot
onbezoldigd permanent diaken,
alsook voor de opleiding tot
catechetisch en diaconaal
assistent hebben zich tot nu toe
verschillende kandidaten gemeld.
We weten dat het aantal betaalde
medewerkers van de Kerk in
de parochies de komende jaren
zal afnemen, maar ook dat de
parochies in omvang toenemen.
Daarom is het van groot
belang dat er voor de toekomst
voldoende toegeruste vrijwilligers
zullen zijn om met het pastoraal
team verantwoordelijkheid
kunnen dragen voor een deel van
het pastoraat. Uw gebed voor
deze opleidingen en de mensen
die zich hebben aangemeld wordt
bijzonder op prijs gesteld.
U ziet wel … er is genoeg te doen in het komende
studie- en vormingsjaar. Maar wat er ook gebeurt …
we kunnen het niet alleen en hebben elkaar nodig.
Daarom hopen we ook in het nieuwe seizoen op uw
gebed, verbondenheid en ondersteuning te mogen
rekenen.
Rector P. Kuipers

Jaarafsluiting op hoogfeest HH. Petrus en Paulus
Het studie- en vormingsjaar van het
Ariënsinstituut werd 29 juni traditiegetrouw
afgesloten met een feestelijke middag. De
bijeenkomst op het hoogfeest van de HH.
apostelen Petrus en Paulus begon met een
Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal met als hoofdcelebrant mgr. Woorts.
Tijdens deze viering werd James Keuben
officieel aanvaard als priesterkandidaat
voor het Aartsbisdom Utrecht en ontvingen
Gauthier de Bekker, Marko Bučić en Rik
Ledoux de aanstelling tot lector.
Tijdens de H. Mis memoreerde mgr. Woorts dat “we
van de zogeheten ‘apostelvorsten’ Petrus en Paulus
in het bijzonder het geloof in Jezus Christus hebben
ontvangen. Zij hebben van Hem getuigd – tot in de
marteldood toe.” Petrus en Paulus zijn ieder op een
geheel andere wijze tot geloof in Christus gekomen
en ze hebben na Jezus’ verrijzenis ook niet samen
gemissioneerd. Mgr. Woorts: “Toch zien we hen
vanouds vaak tezamen afgebeeld. Wat zegt dat
ons, zeker vandaag? Petrus en Paulus tezamen, het
verbeeldt – zoals het zo mooi heet – de ‘concordia
apostolorum’ ofwel de eendracht van de apostelen.
Petrus en Paulus tezamen staan voor de eenheid van
de Kerk, vanaf Pinksteren bestaande uit alle volkeren
en talen.”
Na de viering werd het programma vervolgd in
het Ariënsinstituut, waar rector Kuipers een korte
presentatie hield rond de hoogtepunten uit het
afgelopen jaar. Daarna namen de studenten het stokje
over. In de geest van de vlogs die enkele studenten
maakten in het kader van de recente bisdombedevaart
naar Lourdes, lieten ze een filmpje zien met een
uitgebreide, persoonlijke en humoristische terugblik

Zaterdag 16 juni was het groot feest
in het Zeeuwse Hulst. In de Sint
Willibrordusbasiliek werd Tom Kouijzer s.m.,
oud-student van het Ariënskonvikt en lid van
de congregatie van de Maristen, tot priester
gewijd. Dat gebeurde in een plechtige
Eucharistieviering door mgr. H. Kronenberg
s.m., emeritus-bisschop van Bougainville in
Papoea-Nieuw-Guinea.

op deze bijzondere pelgrimage. Deze vlog werd
gevolgd door een quiz voor alle aanwezigen. Daarbij
werden makkelijke en moeilijke feitelijke vragen (‘naar
wie is het Ariënsinstituut genoemd’, ‘hoe hoog is de
Domtoren’) afgewisseld met grappige inkijkjes in het
seminarieleven – zoals de student die onbedoeld om
middernacht het brandalarm in werking zette toen hij
wat kaarsen uitblies. Met een gezamenlijk lied sloten
de studenten hun presentatie af.
In de kathedraal werden vervolgens de vespers
gevierd, waarna tot besluit een gezellige barbecue
volgde op de binnenplaats van het Ariënsinstituut.

Vier opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht
Naast de priesteropleiding organiseert het
Aartsbisdom Utrecht vanaf september 2018
in samenwerking met het Ariënsinstituut en
de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling
(DKCI) nog drie opleidingen: tot onbezoldigd
permanent diaken, catechetisch medewerker
en diaconaal assistent. Inmiddels hebben
zich diverse kandidaten aangemeld voor
deze opleidingen. Het eerste (basis)jaar
volgen de drie groepen studenten samen.
De jaren daarna is het programma gericht
op de onderscheiden opleidingen.
De nieuwe opleidingen die in september starten,
zijn bedoeld voor vrijwillige medewerkers in de

Priesterwijding: Vandaag begint God
een nieuw verhaal!

parochies. Zij dragen immers in toenemende mate
medeverantwoordelijkheid voor catechese, caritas en
diaconie binnen de parochie. Voor de opleidingen zoekt
het Aartsbisdom Utrecht gemotiveerde kandidaten
die, met ‘het hart op de goede plaats’, reflexief
zijn (denkers), ervaring of affiniteit hebben met
catechese, caritas en diaconie en/of beschikken over
managementcapaciteiten (leiders).
Meer informatie over criteria en dergelijke is te
vinden in de folders die sinds dit voorjaar in de
kerken liggen. De folders kunnen bovendien worden
gedownload van www.ariensinstituut.nl/opleidingen.
De aanmeldingstermijn voor het studiejaar 2018-2019
is overigens inmiddels verstreken.

Tom Kouijzer, zelf gedoopt in de basiliek te Hulst,
kwam in 2007 als seminarist van het bisdom
Breda naar het
Ariënskonvikt. Na
de sluiting van het
konvikt in 2010
besloot hij om zich
aan te sluiten bij de
Maristen die hij kende
vanuit Hulst. Na een
oriënterende periode
in Fiji, een studie
theologie in Rome
en uiteindelijk een
pastorale benoeming
in Dublin was nu
eindelijk de dag
aangebroken van

zijn priesterwijding. “De dag waarop God een nieuw
verhaal begint,” aldus mgr. Kronenberg in zijn homilie.
“God roept mensen, zoals Jeremia en de apostelen en
rust hen toe met verschillende gaven om zijn volk te
kunnen dienen. God roept nu ook jou, Tom, en vraagt
je om in het apostolaat het ideaal van de Societeit van
Maria uit dragen, te werken aan een Mariale Kerk van
gebed, eenheid en verbondenheid.”
Velen waren naar deze bijzondere viering gekomen,
zoals medebroeders Maristen uit allerlei delen van
Europa, priesters uit verschillende bisdommen,
parochianen uit Dublin en ook mgr. H. van den
Hende, die voor Tom
Kouijzer in zijn tijd
als priesterstudent
van Breda een groot
voorbeeld was. De
huidige bisschop van
Rotterdam was in
die periode bisschop
van Breda. Namens
het Ariënsinstituut
was rector Kuipers
aanwezig om Kouijzer
mede de handen op te
leggen en te feliciteren
met deze bijzondere
stap in zijn leven.

Oud-spirituaal Hans van Winkel overleden
Pastor Hans van Winkel, oud-spirituaal
van het voormalige Ariënskonvikt, is op
29 mei overleden. Van Winkel werd op
23 mei 1964 in Rotterdam tot priester
gewijd. Zijn loopbaan kende veel
parochies, maar de Nicolaasparochie in
Zoetermeer was zijn laatste. Vele jaren is
hij daarnaast als spirituaal aan verschillende
priesteropleidingen verbonden geweest:
van 2004 tot 2010 was hij de geestelijk
leidsman van de priesteropleiding het
Ariënskonvikt te Utrecht. Met veel liefde en
respect wordt door oud-studenten over deze
‘herder’ gesproken. Zij herinneren zich hem
als een priester met een groot hart en een
luisterend oor voor de priesterstudenten en
altijd oprecht geïnteresseerd in het wel en
wee van mensen.
Pastor Van Winkel ging op 75-jarige leeftijd
met emeritaat, maar was daarna nog actief als

priester in de
Nicolaasparochie
tot september
2015, het jaar
waarin hij afscheid
nam en verhuisde
naar Voorhout.
Enkele dagen voor
zijn overlijden
heeft hij de laatste
sacramenten
mogen ontvangen. De uitvaart heeft op 5 juni
plaatsgevonden in de H. Nicolaaskerk in Zoetermeer
(Dorpsstraat 24). Pastor Van Winkel is vervolgens in
besloten kring ter aarde besteld in Den Haag.
Rector Kuipers van het Ariënsinstituut: “Wij zijn God
dankbaar dat hij pastor Hans van Winkel op ons pad
heeft gebracht. Moge de Heer van het Leven zijn
dienaar belonen voor het vele goede dat hij heeft
gedaan en hem opnemen in zijn hemelse heerlijkheid.”

