
Hier ben ik…
geroepen tot heiligheid

Wij zijn geroepen om te leven, in dat 
leven mogen wij kiezen. Christenen 
kiezen voor het eeuwig leven, dat is 
kiezen voor Christus en Zijn evangelie. 
Wij mogen dat iedere dag waarma-
ken in de keuzes van alledag.

Grote keuzes
Er zijn ook de grote keuzes van het le-
ven: het huwelijk, het religieuze leven, 
het diakonaat en het priesterschap. 
Wij zijn dankbaar dat wij jonge men-
sen mogen begeleiden die grote 
keuzes maken op hun levensweg 
naar het diakonaat en priesterschap. 
Velen zijn gevormd en gewijd en kon-
den zeggen ‘Hier ben ik, Heer!’

Wees een getuige 
van het evangelie
Bij gelegenheid van ons 30-jarig be-
staan hebben wij een bijzonder ma-
gazine uitgegeven met verhalen over 
de gemeenschap van geroepenen. 

Een roeping staat nooit los van een 
gemeenschap, waarin wij wonen en 
werken. 

Blijf trouw aan uw gebed en vier met 
elkaar de eucharistie als voedsel 
voor uw levensweg en blijf elkaar 
inspireren; zoek elkaar op, bemoedig 
elkaar en houd elkaar vast! Draag zo 
uw geloof uit, wees een authentieke 
getuige van het evangelie en help 
jonge mensen bij het maken van de 
kleine en grote keuzes in het leven.

Walter P.L. Broeders, rector Vronesteyn

Steun ons en word donateur
Priesters en diakens vormen op Vronesteyn is een gezamenlijke zorg 
van heel ons bisdom. De vitaliteit van de Kerk in het bisdom Rotterdam 
hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van priesters en 
diakens ten dienste van allen in de Kerk. Het is nodig om hen vorming 
en opleiding te geven die passen bij dit bijzondere dienstwerk. De kos-
ten hiervoor zijn hoog. Deze bedragen voor studie, personeel en onder-
houd van het huis € 180.000,- per jaar. 

Gebedskaart
Bij rector Walter Broeders kunt u de gebedskaart ‘Gebeden om roepin-
gen’ aanvragen en zo met vele anderen, in parochie of privé, meebid-
den om roepingen in deze tijd.

Gift
Ook uw gift is van harte 
welkom. Bij uw bijdrage 
ontvangen wij geen naam 
en adres meer. Wanneer 
u uw gegevens achter-
laat, worden deze enkel 
gebruikt om u te bedan-
ken, te informeren en uit 
te nodigen voor speciale 
bijeenkomsten van Vro-
nesteyn, zoals een wijding 
of een donateursdag.

Priester- en diakenopleiding Vronesteyn
Park Vronesteyn 14 • 2271 HS Voorburg 
070 - 3873804 • www.vronesteyn.nl

Rector Walter Broeders
06 - 27140117 • w.broeders@bisdomrotterdam.nl
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Blijf bidden
“Bidden is belangrijk”, zei Mgr. J. van den Hende in zijn homilie bij 
de priesterwijding van Daan Huntjens op 2 juni in de HH. Lauren-
tius en Elisabeth Kathedraal, midden in het diocesane Jaar van 
Gebed. 

“De Heilige Geest helpt ons te bidden. Hij bidt in ons. Als je als 
priester het bidden als opdracht aanvaardt, is het niet alleen de 
kandidaat die zegt tegen de Heer: U kunt op mij rekenen! Nee, 
het is ook nodig te beseffen dat je dit alleen kunt als God het 
je geeft. Het is de Heer die je roept en zich over je ontfermt. Het 
bidden tot de Heilige Geest maakt ons duidelijk hoe beperkt ons 
eigen bidden en hoe klein ons hart is, hoe weinig mogelijkheden 
we hebben. Maar als we dat door tussenkomst van de Geest op 
het spoor komen, gaan we juist meer verlangen dat we alles van 
de Heer ontvangen wat nodig is, en dat we verbonden zijn met 
Hem om zo ons dienstwerk te kunnen vervullen.”

“Broeders en zusters, als u zelf bidt, zal daardoor des te meer het 
ontvangen van de sacramenten vruchtbaar zijn, zal des te meer 
het woord van God doordringen in uw hart, zult u des te meer 
geraakt worden door de noden van uw naaste en van de Kerk. 
Blijf bidden. Het is wat de Heer ons vraagt en ook geeft.”

Vermeld bij uw gift s.v.p. uw naam en adres.



Permanent diaken
Steef Lokken

Als diaken voel ik me geroepen om 
er te zijn voor alle mensen, maar in 
het bijzonder voor de mensen die aan 
de zijkant van de samenleving staan. 
Om een instrument te zijn voor God, 
om te proberen, in de voetstappen 
van Jezus, Hem na te volgen.

Permanent diaken 
Henk van Zoelen

Door aandacht en zorg voor de 
ander, brengen we als christenen het 
evangelie in praktijk. Hiermee bouwen 
we samen aan de Kerk van Christus. 
Geïnspireerd door het evangelie hoop ik 
een netwerk te creëren waarin mensen 
zich welkom, gekend en erkend voelen.

Vorming en studie
De priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor de menselijke, 
geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. In Vronesteyn is aandacht 
voor de gebedstijden in de kapel, het met elkaar vieren van de eucharistie, 
gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen met mensen vanuit Kerk en 
samenleving, geloofsgesprekken en stilte. Het belang van vorming is het be-
reiken van een daadwerkelijke groei in de relatie met God en medemens.

Naast de vorming is de studie noodzakelijk om te groeien als mens in geloof 
en om je te bekwamen in het pastoraat. Vronesteyn werkt hierin samen met 
het Seminarie Bovendonk te Hoeven en de Tilburg School of Catholic Theo-
logy, locatie Utrecht.

Vronesteyn wordt geleid door rector Walter Broeders als bisschoppelijk ge-
delegeerde voor de priester- en diakenopleiding. De staf bestaat uit rector 
Walter Broeders, de spirituaals pastoor Michel Hagen en pastoor Rochus 
Franken en studiebegeleider mevrouw Liesbeth Stalmeier. Zij worden bijge-
staan door de mensen van de huishouding. Dit studiejaar zijn er 5 priester-
studenten en 2 diaken kandidaten.

Bidden is deel van onze roeping
In navolging van Jezus, is de Kerk vanaf haar eerste begin trouw 
gebleven aan het gebed. In de handelingen van de apostelen 
staat dat de leerlingen samen met Maria baden om de komst 
van de heilige Geest (Hand. 1, 14). En de gelovigen in de jonge 
Kerk “legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven 
trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken 
van het brood en in het gebed” (Hand. 2, 42). 

Wanneer in deze geest, de gemeenschap van de Kerk bidt om 
nieuwe roepingen tot het priesterschap en het diaconaat, dan 
bidden de gelovigen ten 
diepste voor de roeping 
van de Kerk als geheel. 

De Kerk heeft priesters en 
diakens nodig. Door het 
dienstwerk van de gewij-
de bedienaren (de viering 
van de sacramenten, de 
verkondiging van het evan-
gelie, de herderlijke zorg en 
de aansporing tot diaco-
nie) worden alle gelovigen 
toegerust en gesterkt om 
aan hun roeping te kunnen 
beantwoorden: meewer-
ken aan de zending van de 
Kerk, in Jezus’ Naam bou-
wen aan een beschaving 
van liefde. 

Priesters en diakens staan ten dienste van het geloofsleven van 
alle gedoopten in de Kerk. Het is daarom dat het bidden om 
nieuwe arbeiders voor de oogst (Lucas 10, 2) tot de roeping be-
hoort van alle leden van de Kerk, tot de opdracht van ons alle-
maal.

 + Johannes van den Hende
 Bisschop van Rotterdam

De start van het studiejaar 2018 – 2019 vond dit jaar plaats in de Eendrachtskapel te 
Rotterdam. Bisschop, stafl eden en studenten gingen daarna naar het bisdombureau 
waar, bij het beeld van de H. Maria, de groepsfoto werd gemaakt.

Oriëntatiedag 2019 
 zo. 10 februari, 14.00-16.30 uur

• kennismaking en oriëntatie,
• gesprek met zorg voor de keuze.

De duur van de opleiding tot priester 
is 6/7 jaar; die tot diaken is 6 jaar.

Informatie en aanmelding

Rector Walter Broeders
E. priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
E. diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl
T.  070 - 3873804 • 06 - 27140117

www.vronesteyn.nl
www.priesterworden.nl
www.diakenworden.nl

Oriëntatiedag 2019
Zondag 10 februari

14.00 - 16.30 uur
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Ad missio in de Eendrachtskapel in Rotterdam. Steef Lokken (rechts achter) en 
Henk van Zoelen (rechts voor) zijn 10 november 2018 tot diaken gewijd.


