
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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Op weg naar de diakenwijding
Bij de start van het studiejaar op 5 september was Melchior Kerk-
laan tijdens de eucharistieviering in de Eendrachtskapel (Rotter-
dam) opgenomen onder de wijdingskandidaten (‘admissio’). In 
de eucharistieviering werd de kandidaat voor de wijding na de 
schriftlezingen naar voren geroepen. Staand voor de bisschop zei 
Melchior: “Ja, hier ben ik.” Daarop nam hij plaats in de kerkbank 
om na de homilie van de bisschop op te staan om aan het altaar 
bij de opengeslagen bijbel de Geloofsbelijdenis en de Eed van 
trouw uit te spreken.

“Het is de Heer die je roept en als je zegt ‘Hier ben ik’, is dat niet 
alleen een antwoord aan mij als bisschop, maar laat je je ook roe-
pen door de Kerk die in naam van de Heer vraagt om naar voren 
te komen en beschikbaar te zijn voor het ambt van diaken”, preekt 
de bisschop. “Dat kan niet zonder gebed en moet in vertrouwen op 
de Heilige Geest, de Geest van God die met Pinksteren neerdaal-
de op de apostelen en vele anderen, en die de geboorte van de 
Kerk mogelijk maakte. De Geest die de apostelen heeft geleid toen 
ze druk bezig waren met verkondiging en zagen dat ze tekortscho-
ten in de bediening van de armen. Geleid door de Geest hebben 
ze mannen uitgekozen voor het dienstwerk aan de armen en de 
handen opgelegd. Die mannen worden bij name genoemd in de 
Bijbel. De apostelen hebben hen geroepen bij hun namen.”

Melchior hoopt binnenkort de diakenwijding te ontvangen.

Vermeld bij uw gift s.v.p. uw naam en adres.
Start studiejaar 2019-2020 in de Eendrachtskapel met admissio Melchior Kerklaan.

Het Woord lezen en antwoord geven
In de H. Schrift maakt God zich ken-
baar. God is de totaal Andere, die 
het Woord neemt en vraagt aan de 
mens om zijn Woord te lezen. Zo is 

God naar de mens op zoek en wil Hij 
bij hen wonen, bij hen thuiskomen, 
opdat de mens bevrijding, verlossing 
en geluk mag ervaren, voor zichzelf 
en de naaste. 

In Jezus is God mens geworden en 
openbaart Hij zijn plan door de aan-
wezigheid van Jezus hier op aarde. 
Dat worden wij gewaar als wij de 

H. Schrift lezen: de wonderen, de 
parabels: zijn woorden en daden.                                                        
Wie God zoekt, kijkt naar Jezus. Jezus 
is het gezicht van God. 

En als God zich aan de mens open-
baart, vraagt Hij om een antwoord.  
Roepingenpastoraal is de woorden 
uit de Schrift lezen en antwoord ge-
ven op Gods roepstem. Wat wil God 
van mij in mijn leven? Wat vraagt 
God van mij? Wat wil God dat ik doe 
in mijn bestaan? 

Dank dat u zo verbonden wilt zijn 
met Vronesteyn in gebeden en da-
den. Laten wij blijven bidden dat wij 
en vele mensen hun inspiratie halen 
uit de H. Schrift en antwoord mogen 
geven op Gods roepstem in ons 
leven, in deze tijd.

Vragen wij God om goede herders in 
zijn wijngaard.

Walter P.L. Broeders 
Rector Vronesteyn



Kandidaat diaken 
Melchior Kerklaan
Ik heb langere tijd nagedacht. Er 
was geen stem uit de hemel die 
zei: “Melchior, je moet diaken 
worden.” Maar ik voelde me gesteund 
en bevestigd in mijn keuze.

Voor mij als toekomstig diaken is 
essentieel wat paus Benedictus XVI 
zei in Deus Caritas Est: “Als je de 
eucharistie ontvangt, ontvang je de 
liefde van Christus, maar hoe volledig 
is die als je die niet laat zien in je 
daden? Eucharistie moet zich vertalen 
in concrete beoefening van de liefde 
om ten diepste volledig te zijn.”

Het moeilijkste moment was mijn 
baan opzeggen. Ik heb altijd wel, 
ook onbewust, geleefd vanuit de 
bijbelverhalen en gebeden die me eigen 
waren. Maar vroeger vergaderde ik 
over het sociaal domein. Straks ga ik 
er als permanent diaken in werken. 
Dat is het fi jnste aan de verandering 
in mijn leven: het wordt meer met de 
mensen en minder over de mensen.

Paus Franciscus
De roeping van de Heer is een 
liefdevol initiatief waarmee God ons 
tegemoetkomt en ons uitnodigt mee 
te doen aan een groot plan, waarvan 
Hij ons deelgenoot wil maken en 
waarmee Hij ons het perspectief biedt 
van een horizon van een weidsere 
zee en een overvloedige visvangst.
(Roepingenzondag 2019)

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 noodza-
kelijk om te groeien als mens in geloof 
en om je te bekwamen in het pastoraat 
en te kunnen zeggen ‘hier ben ik’ op de 
roepstem van de Heer. Vronesteyn werkt 
hierin samen met het Seminarie Boven-
donk te Hoeven en de Tilburg School of 
Catholic Theology, locatie Utrecht.

Vronesteyn wordt geleid door rector 
Walter Broeders als bisschoppelijk gede-
legeerde voor de priester- en diakenop-
leiding. De staf bestaat uit rector Walter 
Broeders, de spirituaals pastoor Michel 
Hagen en pastoor Rochus Franken en 
studiebegeleider mevrouw Liesbeth 
Stalmeier. Zij worden bijgestaan door de 
mensen van de huishouding. Er zijn vijf 
priesterstudenten en vijf diakenstuden-
ten voor het bisdom Rotterdam.

Gebed om roepingen

Almachtige God en Vader,
wij danken U voor Jezus 
Christus uw Zoon,
die voor ons is mens geworden,
die het gezicht is van 
uw barmhartigheid.

Wij danken U voor de gaven 
van de Heilige Geest,
waardoor uw Kerk als 
netwerk van liefde,
geroepen is het evangelie te 
verkondigen en te bouwen aan 
een beschaving van liefde.

Wij bidden U:

Geef ons priesters 
om alle gedoopten te leiden
op de weg van uw 
barmhartigheid.

Geef ons diakens
die met heel hun hart in 
dienst staan van uw liefde.

Help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven 
getuigen van uw Naam
in woord en daad.

Door Christus onze Heer.
Amen.

 + Johannes van den Hende
 Bisschop van Rotterdam

Dies 2019 
Vronesteyn vierde op 1 oktober het 
31-jarig bestaan. Spirituaal Michel 
Hagen sprak over celibaat als roe-
ping. Hij gaf aan dat hij dit thema 
al vele jaren meeneemt in gesprek-
ken met studenten. 

“Jezus zegt: ‘Kom volg Mij’. Het zijn 
misschien de drie belangrijkste 
woorden in het evangelie als het 
gaat om roeping. Geroepen zijn tot 
het celibaat is ‘ja’ zeggen op een 
weg, door Christus zelf voorgeleefd 
en aangeprezen, om te leven in 
een intense verbondenheid met 
Hem, door heel concreet ook in 
de gekozen levensstaat Hem na te 
volgen.”

Oriëntatiedag 2020 
 zo. 15 maart 2020, 14.00-16.30 uur

Biedt gelegenheid tot:

– kennismaking en oriëntatie –
– gesprek met zorg voor de keuze –

De duur van de priesteropleiding is 6/7 jaar.
De duur van de diakenopleiding is 6 jaar.

Oriëntatiedag 2020 
 zo. 15 maart 2020, 14.00-16.30 uur

Biedt gelegenheid tot:

– kennismaking en oriëntatie –
– gesprek met zorg voor de keuze –

De duur van de priesteropleiding is 6/7 jaar.
De duur van de diakenopleiding is 6 jaar.


