
Uw steun is zeer welkom!
Een goede vorming en opleiding van de toekomstige priesters en diakens 
in ons bisdom Rotterdam is van groot belang. Rector Broeders en de staf 
van Vronesteyn zetten zich hier van harte voor in. Zij hopen op uw gebed 
en uw fi nanciële steun!

Met geloof en deskundigheid begeleidt Vronesteyn de studenten op hun 
weg naar het priesterschap of het diaconaat. Het toegroeien naar het ge-
wijde ambt is een persoonlijke weg van iedere student en vraagt zorg, aan-
dacht en onderscheidingsvermogen. Centrum Vronesteyn zorgt voor een 
degelijke voorbereiding 
van de studenten, zodat 
zij hun onmisbare taken in 
de parochie van morgen 
goed kunnen vervullen. 

Dit alles brengt natuurlijk 
kosten met zich mee. Per 
jaar gaat het voor studie, 
personeel en onderhoud 
van het huis om een be-
drag van € 180.000. Helpt 
u ons mee? Uw gift is zeer 
welkom! 

Desgewenst informeren 
wij u ook graag over de mogelijkheden van een periodieke gift (die fi scaal 
volledig aftrekbaar is) of over de mogelijkheden van het opnemen van 
Vronesteyn in uw testament. Neemt u gerust contact met ons op.
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IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn Jaar van het Woord van God

“Uitbreiding van het Woord 
van God, ook in onze tijd”
Op 19 september wijdde bisschop Van den Hende door handop-
legging en gebed Melchior Kerklaan en Ed Doe tot diaken voor 
het bisdom Rotterdam. Vanuit de schriftlezingen preekte de bis-
schop over de aanstelling van diakens in het boek Handelingen 
van de apostelen. De Kerk groeide. “Bij Petrus wordt zelfs gezegd 
dat hij na zijn toespraak drieduizend mensen op één dag doopte 
(Handelingen 2, 41). Daar doen wij inmiddels een heel jaar over als 
bisdom. Toch betekent dat niet dat het Woord van God zijn kracht 
verloren heeft. Integendeel. Ook vandaag mogen wij ervan getui-
gen dat het Woord van God leeft, dat het kracht geeft en ook nu 
ons aanspreekt”, aldus de bisschop.

Het Woord van God is het geschreven Woord, maar nog meer ook 
Jezus die het vleesgeworden Woord is. Bisschop Van den Hende: 
“Hij is de levende Heer, die ook nu nog roept en die ook nu door zijn 
Woord mensen verzamelt en bijeenbrengt. En zoals rector Broeders 
in zijn aanbeveling duidelijk maakte, is ook in het leven van Mel-
chior en Ed die roepstem van de Heer geweest. Misschien niet met 
een hele harde schreeuw van ‘kom nou eens hier’, maar wel in het 
hart, waarin de Heer vaak enerzijds vurig en aandringend, maar 
tegelijkertijd ook bescheiden en afwachtend met ons omgaat.”

Het Woord van God kan zich uitbreiden als we heel ons hart ge-
ven: “Zo is in de Kerk groei mogelijk en uitbreiding van het Woord 
van God in de mate waarin wij ons laten raken door het levende 
Woord en het geschreven Woord.”

Vermeld bij uw gift s.v.p. uw naam en adres.
V.l.n.r. diaken Doe, bisschop Van den Hende, diaken Kerklaan, rector Broeders.

Gebed om Roepingen
Trouwe God en Vader,
het Woord uit uw mond
keert pas bij U terug
wanneer het uw wil heeft volbracht
en uw zending vervuld.

Help ons, uw Kerk,
om niet alleen toehoorders te zijn
maar dat wij uw Woord horen
en volbrengen.

Wij bidden U,
dat uw Woord in onze Kerk 
vele harten mag raken.

Geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden
op de weg van het evangelie.

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.

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

Rector Walter Broeders
06 - 27140117 • w.broeders@bisdomrotterdam.nl

Jesaja 55, 11; Hebreeën 4, 12; Jakobus 1, 22-23



In gebed en met dienstbaarheid
Het coronavirus heeft wereldwijd en in het persoonlijk leven van heel wat men-
sen een enorme impact! Bij veel mensen laat deze crisis sporen na. In goede 
en minder goede tijden is de saamhorigheid de weg van ons allen. Dat de-
den Jezus’ leerlingen ook. De apostelen losten de problemen in de gemeen-
schap samen in alle rust en vrede op (Handelingen 6, 1-7). Samen bidden tot 
God was de kracht van deze gemeenschap om alles goed op te lossen. 

Naast het gebed is onze houding tot onze naaste van groot belang. Kardi-
naal Hume zei: “Tracht in iedereen die je ziet, Christus te zien, in het bijzonder 
de armen, de zieken en de mensen met een beperking.”

Een christen is een leven lang op zoek naar God in gebed en dienstbaar-
heid in de wetenschap dat God op zoek is naar de mens. Roepingenpas-
toraal betekent dan ook deze weg gaan, opdat de Heer gevonden wordt, 
mensen zijn roepstem horen en daaraan gehoor durven te geven.

Daarbij is er een bijzondere roeping voor het priesterschap en diaconaat. 
Vraag je af wat God met jouw leven wil, geef je leven en je toekomst, wie je 
bent en wat je doet over aan Hem en laat Hem erover beschikken. Vertrouw 
op Hem om uiteindelijk te kunnen zeggen: ‘Hier ben ik Heer!’

Die weg gaat niemand alleen, maar gaan wij samen in gebed en dienst-
baarheid. Laten wij samen blijven bidden om goede herders in de wijn-
gaard des Heren.

Walter P.L. Broeders
Rector Vronesteyn

Oriëntatiedag 2021 
 zo. 14 maart 2021, 14.00-16.30 uur

Biedt gelegenheid tot:

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

Duur van de priesteropleiding: 6/7 jaar
Duur van de diakenopleiding: 6 jaar

Studenten Vronesteyn maakten 
videoverslag van gesprek over roeping
In de Nationale Roepingenweek (1 - 7 november) gingen in het bisdom Rot-
terdam studenten van Vronesteyn in gesprek over roeping en maakten een 
videoverslag. “We zijn op pad gegaan en hebben drie verschillende mensen 
gesproken om de eigenheid van hun roeping boven water te krijgen om zo te 
duiden hoe Christus in hun leven doorwerkt en hoe ze dit vormgeven”, vertelt 
priesterstudent Sander Verschuur. “We hebben gesproken met priesterstudent 
Benno van Croesdijk. We zijn naar het klooster van de Clarissen in Megen ge-
reden voor een gesprek met zuster Maria Cristiana. En via Zoom sprak ik met 
Sander van Aarle, leraar in het basisonderwijs.”

Benno van Croesdijk is de eerste die in de video aan het woord komt. Hij 
vertelt over het motto van ‘zijn’ kerk, de Sint Victorkerk in Waddinxveen in de 
parochie Sint Jan de Doper: door God en mens bewogen. “Als priesters en 
priesterstudenten mogen we dat zijn. We worden door God geroepen en mo-
gen Hem dienen. We ervaren dat we geroepen worden in en door mensen 
en het zijn ook mensen waarvoor we de dingen doen die we doen.” Benno 
vertelt over zijn ervaringen in het diaconaal inloophuis de Jessehof in Delft en 
hoe je je roeping kunt onderscheiden.”

“Als ik nadenk over mijn roeping, denk ik vooral aan één bijbeltekst: het ver-
haal van Samuel (1 Samuel 3). Hij is in het heiligdom van de Heer en valt in 
slaap, en keer op keer roept God hem. Samuel weet niet zo goed wat hij 
moet doen. Hij gaat daarom naar Eli en vraagt: wat moet ik antwoorden? Er 
zitten verschillende dingen in dat verhaal die te maken hebben met roeping 

en die belangrijk zijn om mee te nemen als je denkt dat je roeping hebt. 
Het eerste is, of God degene is die jou roept. Je kunt zelf nog zo graag 
priester willen worden of religieus, maar het is God, het is Jezus die roept. 
Dat betekent dus ook dat je bij jezelf moet nagaan: waarom wil ik dit nou 

eigenlijk?”

“Het tweede 
dat uit het 
verhaal blijkt, 
is dat Samuel 
naar Eli gaat 

om te vragen wat hij moet antwoorden. Dat is een heel belangrijk punt, 
omdat zelf bedenken of je roeping hebt eigenlijk niet te doen is. Je hebt 
goede priesters nodig, religieuzen, of andere mensen in je omgeving met 
wie je kunt praten over je roeping, die je helpen daarover na te denken 
en die de juiste vragen stellen.”

“Het laatste is een stukje uit het verhaal waar staat: in die tijd kwam zoiets 
niet vaak voor. Er wordt nogal vaak gedacht tegenwoordig dat het raar 
is om roeping te hebben. Mensen begrijpen het niet meer zo goed en 
vragen: waarom wil je nou priester worden, dat is toch niet meer van deze 
tijd? Het verhaal van Samuel laat zien dat God blijft roepen en dat je net 
als Samuel erop mag vertrouwen dat wanneer je antwoordt op Gods 
roepstem, je ook altijd verder wordt geholpen en steeds weer opnieuw 
bevestigd wordt in je roeping. Je mag vertrouwen op je roeping en daar-
mee mag je verder gaan.”

Mensen vragen: waarom wil je nou priester worden, 
dat is toch niet meer van deze tijd? Het verhaal 
van Samuel laat zien dat God blijft roepen.

Schildering HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal Rotterdam


