Werving kandidaten studiejaar 2022-2023
Hoewel het pas februari
is, kijkt het Ariënsinstituut
al vooruit naar het
nieuwe studiejaar. Het
opleidingsinstituut van
het Aartsbisdom Utrecht
voor priesters, diakens,
catecheten en diaconaal
assistenten wil in
september graag beginnen
met een nieuw eerste
jaar.
In een aantal parochies zijn
inmiddels catecheten en diaconaal assistenten
werkzaam met een zending van de aartsbisschop
en over een aantal maanden zullen de eerste
permanente diakens van de nieuwe opleiding worden
gewijd. De inzet en initiatieven van deze toegeruste
vrijwilligers kunnen rekenen op veel waardering van

de parochianen en van
de leden van de pastoraal
teams. Zij blijken een
duidelijke toegevoegde
waarde voor het
pastorale werk.
Aan de leden van de
pastorale teams wordt
opnieuw gevraagd om
binnen hun parochie
op zoek te gaan naar
gemotiveerde kandidaten
die één van deze
opleidingen kunnen en willen volgen en die hen in de
toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen.
Kandidaten kunnen vanuit de parochies worden
voorgedragen tot uiterlijk 1 juni a.s., daarna vinden
de kennismakingsgesprekken plaats.

Ontmoeting met ds. René de Reuver
De priesterstudenten van het Ariënsinstituut
waren dinsdag 25 januari samen met hun
spirituaal pater Ward Biemans SJ te gast
op het Landelijk Dienstencentrum van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in
Utrecht.
James Keuben doet verslag: “We hadden een
aangename, leerzame en inspirerende ontmoeting
met dominee René de Reuver, de scriba van de
generale synode van de PKN. Na kennismaking gaf
ds. De Reuver ons uitgebreid uitleg over de wijze
waarop de PKN georganiseerd is. Hierbij was ruimte
voor vragen en verder kwamen allerlei verschillen en
overeenkomsten tussen de PKN en de katholieke Kerk
aan bod.”
Na een korte pauze volgde er een gesprek naar
aanleiding van de visienota Van U is de toekomst.
James Keuben: “Dit document uit 2020 dient als basis
voor de koers die de PKN de komende jaren wil gaan
varen. We spraken met de scriba over wat ons in dit

visiedocument aansprak en bij ons herkenning opriep.
We vonden opmerkelijk veel raakvlakken en wederom
kregen we volop de gelegenheid om vragen te stellen.
Het was mooi en zinvol om op deze wijze meer te
leren over de Protestantse Kerk, een belangrijk deel
van onze medechristenen in Nederland.”

Digitale Nieuwsbrief
Wist u dat het Ariënsinstituut sinds vorig jaar ook een digitale Nieuwsbrief uitgeeft? Deze
verschijnt zes keer per jaar. Aanmelden kan via www.ariensinstituut.nl/digitale-nieuwsbrief.
Op die pagina staat ook een archief met eerder verschenen Nieuwsbrieven.
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Een onstuimige tijd
Op het moment dat ik dit schrijf, raast storm
Corrie over ons land. Harde wind en zeer
zware windstoten zorgen op verschillende
plaatsen voor veel schade en overlast. In
een groot deel van het land geldt code
oranje, wat betekent dat je voorzichtig moet
zijn als je naar buiten gaat. Het advies is om
binnen te blijven en te wachten tot de storm
overgewaaid is.

nodig, waarin studenten zich kunnen ontwikkelen
tot mannen van de gemeenschap. Bovendien zorgen
dergelijke grotere groepen voor een opleidingstraject
dat aantrekkelijk is en wervend voor mensen die
zich geroepen weten tot het priesterschap. Maar
we kunnen ons niet veroorloven te wachten tot de
storm overgewaaid is. We moeten aan de slag en
beslissingen nemen in het belang van de toekomst van
de Kerk in ons aartsbisdom.

Ook in het kerkelijk leven kan het af en toe onstuimig
zijn. Soms heb je de wind in de rug, maar vaker heb
je het gevoel dat je hard moet
werken om – tegen de wind
in – toch een beetje vooruit te
komen. Er zijn zorgen om de
toekomst van de Kerk in ons
land. Landelijke media melden
steeds opnieuw dat het allemaal
minder wordt en steeds minder
mensen zich betrokken voelen.
Dat weten we allemaal wel,
maar zulke nieuwsberichten
zijn niet goed voor het moreel
van de troepen. En dan
de zorgen om onze lokale
geloofsgemeenschap. Komen
de mensen wel terug na de
lockdowns en de beperkingen van de afgelopen twee
jaar? Hoe staan we er ﬁnancieel voor en wat moet er
gebeuren met onze kerkgebouwen? Lukt het ons om
in stand te houden wat we belangrijk vinden en waar
zetten we op in voor de toekomst? Stuk voor stuk
belangrijke vragen en we hebben niet de tijd om te
wachten tot de storm overgewaaid is.

Gelukkig zijn er ook zonnige momenten en
ontwikkelingen om blij van te worden, zoals de
diakenwijding
van Erik Rozeman
in november en
zijn aanstaande
priesterwijding
in juni. En de
wijding van twee
kandidaten voor
het permanent
diaconaat: Antoon
van Gaans en
Richard Meijer.
Hun wijding
moest uitgesteld
worden vanwege
de lockdown,
maar zij zullen op 7 mei alsnog tot diaken gewijd
worden. En natuurlijk niet te vergeten de mannen
en vrouwen die de opleiding volgen tot catecheet en
diaconaal assistent. We mogen dankbaar zijn voor
al deze mensen die hun leven willen geven aan de
verkondiging van het Evangelie en de opbouw van de
Kerk.

Ook op het gebied van roeping en opleiding hebben
we de wind niet bepaald in de rug. Het Ariënsinstituut
kent op dit moment slechts twee priesterkandidaten.
In andere bisdommen is de situatie niet veel beter. In
de meeste seminaries en vormingshuizen wonen kleine
groepjes studenten. Dat is niet alleen een aanslag
op de beschikbare mensen en middelen, maar het
is vooral niet goed voor de studenten zelf. Voor een
goede en vruchtbare vorming zijn grotere groepen

Het is dus zaak om ook midden in de onstuimige
stormen van deze tijd volhardend te blijven in ons
gezamenlijk gebed om nieuwe roepingen. Maar ook
om te blijven vertrouwen op de Heer van de Kerk die
daarin zal voorzien. Hij heeft immers beloofd: Ziet,
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de
wereld (Mt. 28, 20).
Rector Patrick Kuipers

Aanstelling tot lector van
twee diakenkandidaten

Roepingenweekenden:
Roeping? Tijd om te luisteren!

In de St. Catharinakathedraal te Utrecht zijn
op 18 december diakenkandidaten Wim Kremer
(De Bilt) en Jos Ramaker (Dalfsen) door mgr. Th.
Hoogenboom tot lector aangesteld. Deze liturgische
aanstelling is een bijzondere stap op weg
naar de diakenwijding.

Het eerste weekend van de voorjaarsvakantie (1820 februari) en het weekend van 14-16 oktober 2022
(herfstvakantie) organiseert het bisdom GroningenLeeuwarden roepingenweekenden. Deze worden
gehouden in een klooster in Thuine (vlak over de grens
met Duitsland) en staan ook open voor jongeren van
buiten het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Kardinaal Eijk wijdt Erik Rozeman tot diaken
Kardinaal Eijk heeft op 13 november in de
St. Catharinakathedraal Erik Rozeman tot
diaken gewijd. Rozeman werd tot transeunt
diaken gewijd: de laatste stap op weg naar
zijn priesterwijding op 18 juni 2022. Op het
Hoogfeest van St. Willibrord (7 november)
was in de Nederlandse Kerkprovincie de
Nationale Roepingenweek gestart. Deze
diakenwijding vormde in het Aartsbisdom
Utrecht het hoogtepunt en het sluitstuk van
deze bijzondere week.
Tijdens de uitverkiezing
van de kandidaat in deze
wijdingsplechtigheid
lichtte rector Kuipers het
bevestigende antwoord op de
vraag naar de ‘waardigheid
van de kandidaat’ toe: “God
blijft mensen roepen, ieder
met een eigen achtergrond.
Erik Rozeman heeft tijdens
de bisdombedevaart naar
Lourdes in 2012, tijdens
een stil moment bij de Grot,
ervaren dat de Heer hem
riep. Een jaar later begon hij
aan zijn priesteropleiding.
Het afgelopen studiejaar
heeft hij zijn pastorale stage gedaan, vanwege
corona met grote beperkingen. Toch heeft hij ruime
ervaring kunnen opdoen en de mensen in de parochie
waardeerden hem. Ze hebben Erik leren kennen als
een gelovig en spiritueel mens, en we hebben hem
zien groeien in zijn vriendschap met de Heer.”
De gelijkenis in de Evangelielezing van de graankorrel
die in de aarde valt en daar sterft, en alleen dan grote
vrucht draagt, “gebruikt Jezus als beeld voor zijn
totale zelfgave: de gave van zijn leven aan het kruis,
die na drie dagen werd gevolgd door zijn verrijzenis
uit de dood. Zijn dood en verrijzenis dragen echter een
grote vrucht: Jezus verloste ons daardoor van onze

zondenlast. En zorgde er zo voor dat we – als we Hem
volgen – de weg naar de Eeuwige Vader terug kunnen
vinden en kunnen delen in zijn verrijzenis,” aldus
kardinaal Eijk in zijn preek.
Een totale zelfgave in navolging van Christus kan ook
plaatsvinden zonder te sterven. Kardinaal Eijk: “Erik,
bij je diakenwijding is het beeld van de graankorrel
die in de aarde valt, sterft en veel vrucht voortbrengt,
ook op jouw zelfgave van toepassing, die in je wijding
tot diaken wordt gerealiseerd.” Op de eerste plaats
door het dienstwerk van de verkondiging, “een
goede en betrouwbare verkondiging
is bitter hard nodig in deze tijd waarin
veel mensen Christus en zijn Evangelie
nauwelijks nog kennen. Op de tweede
plaats geef je jezelf voor het dienstwerk
van de liturgie. In liturgische vieringen
ontmoeten mensen Christus in zijn Woord
en sacrament. Liturgische vieringen zijn
de momenten waarin de Kerk de meeste
mogelijkheden heeft om mensen te
ontmoeten. Voor het dienstwerk van de
verkondiging zijn vieringen uitgelezen
momenten. Op de derde plaats zet een
diaken zich in voor het dienstwerk van
de diaconale liefdeswerken. Dit is een
onmisbaar getuigenis in de huidige harde
neoliberale kapitalistische samenleving,
waar het goed toeven is voor hoger
opgeleiden en beter bedeelden. Maar waar
er ook steeds meer mensen zijn die onbeschaamd
worden uitgebuit door grootverdieners en ook bij
een volledige dagtaak nauwelijks voldoende inkomen
hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
Gods gebod van liefde jegens God en daarmee direct
verbonden de liefde jegens de naaste samen met de
sociale leer van de Kerk kunnen niet vaak en intens
genoeg voor het voetlicht worden gebracht.”
Na aﬂoop van de viering was er in de nabijgelegen
Nicolaïkerk een receptie (toegang alleen met QRcode), waar de aanwezigen de wijdeling konden
feliciteren.

Deelnemers tijdens een eerdere editie in Thuine
(foto: via pastoor Tjitze Tjepkema)

In de ﬂyer schrijft de organisatie: “God roept ons allemaal. Soms
lijkt het alsof Hij ﬂuistert. Of zouden wij meer ons best moeten
doen om Zijn stem te kunnen verstaan? Andere jongeren ontmoeten om je met hen te oriënteren op je roeping.
Na het succes van vorig jaar worden er dit jaar twee roepingenweekenden georganiseerd! Een weekend om je
nog verder te verdiepen in je eigen roeping, om nog meer kennis op te doen van ons katholieke geloof, en om
vriendschap met gelovige leeftijdsgenoten te laten groeien.”
Organisatie en opgave
Er wordt een eigen bijdrage van € 40 gevraagd per persoon. Als dit een probleem is, kun je dit gerust aangeven.
De organisatoren zoeken contact over de coronaregels via de app. Speciale wensen voor het eten, bijvoorbeeld
dieetwensen of vegetarisch, kun je vooraf aangeven. De keuken houdt hier dan rekening mee. De aanmelding
voor het weekend in februari is inmiddels gesloten; aanmelden voor het weekend in oktober kan tot één week van
tevoren bij pastoor Tjitze Tjepkema en Johan Krijnsen, e-mail: tjepk090@planet.nl / johankrijnsen@hotmail.com,
tel.: 06 11273673 / 06 25248674.
Contactgegevens van de verblijfslocatie: Kongregation der Franziskanerinnen vom hl. Maryrer Georg zu Thuine,
Klosterstrasse 14, D-49832 Thuine, gastenzuster: zuster Maria Christin, www.franziskanerinnen-thuine.de

Filmavonden

Wijdingen in 2022

In het seizoen 2021 – 2022 organiseert het
Ariënsinstituut maandelijks een ﬁlm- en
gespreksavond over de rijkdom van het
katholieke geloof.

De diakenwijding van Antoon van Gaans
en Richard Meijer zou oorspronkelijk
plaatsvinden op zaterdag 15 januari, maar
wegens de eind 2021 geldende maatregelen
vanwege de coronaviruspandemie was
het te onzeker of de wijdingsplechtigheid
dan wel door kon gaan en onder welke
omstandigheden.

Vanwege de coronamaatregelen moesten de bijeenkomsten van 8 december en 19 januari helaas worden
geannuleerd. Op 16 februari hoopt het Ariënsinstituut
de draad weer op te pakken. De laatste twee bijeenkomsten zullen dan na de zomervakantie worden gehouden: de exacte data worden nog bekend gemaakt.
Meer informatie: klik op de button ‘Catholicism’ op de
homepage van www.ariensinstituut.nl

Daarom besloot kardinaal Eijk in december in
overleg met rector Kuipers “tot zijn grote spijt” de
diakenwijding uit te stellen. De wijding tot permanent
diaken van Meijer en Van Gaans staat nu gepland
voor zaterdag 7 mei om 10.30 uur in de Utrechtse
St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36).
In diezelfde kerk zal op zaterdag 18 juni, eveneens
om 10.30 uur, de priesterwijding plaatsvinden van Erik
Rozeman.
Tijdens beide wijdingsplechtigheden zullen de dan
geldende coronamaatregelen in acht worden genomen.
Kardinaal Eijk: “In deze tijd van voorbereiding vraag ik
om uw gebed voor de wijdelingen.”

