VOORTGEZETTE VORMING
permanente diakens en catechisten
2018 - 2019
Theologisch Instituut Sint-Bonifatius

INLEIDING
De Kerk vraagt dat de permanente diakens (Directorium voor de dienst en het
leven van de permanente diakens, 22 februari 1998, nr. 63-79) en catechisten
(Guide for the catechists, 3 december 1993, 29) na hun wijding of zending en
in het bijzonder de eerste jaren daarna een programma van permanente
vorming volgen.
Met het oog op de diakens stelt het Directorium dat er met goedkeuring
van de Bisschop een realistisch en haalbaar plan van permanente
vorming moet worden opgesteld (79), een minimum vereiste dat voor
allen geldt, los van wegen tot nadere verdieping (76). “De diakens zullen
verzekerd zijn van regelmatig terugkerende samenkomsten rond liturgie,
spiritualiteit, bijscholing, toetsing en studie op diocesaan en bovendiocesaan niveau” (78). De permanente vorming moet alle dimensies van
het leven en het ambt van de diaken omvatten en tot harmonie brengen.
Zoals voor de priesters moet zij daarom volledig, systematisch en op de
persoon gericht zijn naar de verschillende dimensies: menselijk, geestelijk, intellectueel en pastoraal” (68).
Het directorium onderstreept het belang voor iedere permanente diaken:
“De persoonlijke zorg en inzet bij de permanente vorming zijn
ondubbelzinnige tekens van een coherent antwoord op de goddelijke
roeping, van een oprechte liefde tot de Kerk en van een authentieke
pastorale bekommernis tegenover de christengelovigen en alle mensen.
Wat voor priesters is gezegd, kan ook naar de diakens toe worden
uitgebreid: “De permanente vorming is een noodzakelijk middel tot het
bereiken van het doel van zijn roeping: de dienst van God en van Zijn
volk” (67).

Voor wat betreft de catechisten geldt eveneens dat de voortgezette
vorming van groot belang is. De Kerk hecht grote waarde aan hun inzet,
zoals onder meer blijkt uit de instructie Redemptionis Sacramentum:
“Vooral groot belang dient te worden gehecht aan de vorming van
catechisten, die onder veel inspanningen een bijzondere en volstrekt
noodzakelijke bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan de
verspreiding van het geloof en van de Kerk” (148). Ook paus Johannes
Paulus II heeft in zijn Encycliek Redemptoris Missio groot belang
gehecht aan een adequate en “zorgvuldige dogmatische en pedagogische
voorbereiding, voortdurende geestelijke en apostolische vernieuwing...”
van de catechisten (73). De Guide for the catechists stelt dat in ieder bisdom
waarin catechisten actief zijn, voor hen een georganiseerd programma
van voortgezette vorming moet worden aangeboden (n. 29).
In het bisdom Haarlem-Amsterdam is daarom zowel voor de permanente diakens als voor de catechisten een vormingstraject ingericht waaraan zij de eerste vijf jaren na hun wijding of zending geacht worden deel
te nemen. Aan de diakens en catechisten wordt gevraagd de data van hun
vorming in de agenda vast te leggen, tenminste die van de eigen
vormingsbijeenkomsten. Daarnaast worden zij uitgenodigd, deel te
nemen aan de Willibrordavonden en aan stille dagen en retraites. Aan het
einde van deze vijf jaren zal bij voldoende deelname - waarbij in ieder
geval deelname aan de eigen vormingsbijeenkomsten wordt verstaan een getuigschrift worden uitgereikt dat door de Bisschop en de
verantwoordelijke voor de vorming wordt getekend.
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II. BEZINNING
Bezinningsdagen
Hieronder volgen de bezinningsdagen van het Bonifatiusinstituut. Het is
aanbevolen hieraan deel te nemen. De dagen staan onder leiding van
pastoors A. Overmars en B. Zweers.

Plaats Tiltenberg Vogelenzang, 0252-345 345.
Tijden Van 9.00 uur tot 18.00 uur.
Kosten De bijdrage in de kosten van een bezinningsdag bedraagt €25,-.
Betaling U ontvangt een nota van de Tiltenberg.
Aanmelding
In verband met de organisatie hopen we dat u aanmelding of eventuele
afmelding tijdig doorgeeft, uiterlijk vóór woensdag 12.00 uur
voorafgaand aan een bezinningsdag. Als u zich na deze termijn afmeldt,
betaalt u in principe de kosten voor deze bezinningsdag, tenzij sprake
zou zijn van onvoorziene en zwaarwegende omstandigheden.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de Tiltenberg telefonisch
(0252-345345) of per email (evenementen@tiltenberg.org).

Data
Zaterdag 22 september 2018, zaterdag 8 december, zondag 9 december,
zaterdag 16 maart 2019, zaterdag 30 maart, zaterdag 18 mei, zondag 19
mei
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Retraite
Voor het houden van uw retraite (voor diakens bestaat hiertoe een
canonieke verplichting vgl. CIC c. 276 §2, n. 4) wordt u verzocht zelf
afspraken te maken.
De spirituaals kunnen u eventueel helpen hierin een keuze te maken.
Zomerretraite voor priesters, diakens en pastoraal werkers te Thorn, Limburg
In de zomer van 2019 zal weer een mooie retraite worden gehouden voor
priesters, diakens en pastoraal werkers bij de Foyer de Charité Marthe
Robin in Thorn, Limburg. De retraite begint op zondag 14 juli en
eindigt op zaterdag 20 juli 2019. Zodoende hoeft u geen vervanging te
regelen voor de weekendvieringen. Pater G. Wilkens sj zal de retraite
leiden. Richtprijs is € 275. U bent van harte uitgenodigd! Meer info en
opgave vanaf december via de website van de foyer: www.foyer-thorn.nl
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III. VORMINGSPROGRAMMA
Tot het verplichte vormingsprogramma horen vier maandagen naar
keuze, te kiezen uit onderstaand programma. U mag uiteraard meer dan
vier maandagen uitkiezen, maar niet minder.
De dag begint steeds om 11u met ontvangst in het Oesdom te Heiloo en
het bidden van de Rozenkrans.

Aan- en afmelding
Wij vragen u uw keuze voor de vier maandagen die bij het verplichte
programma horen door te geven aan het secretariaat (0252-345345),
(evenementen@tiltenberg.org), bij voorkeur vóór de voorafgaande
woensdag i.v.m. inkoop en facilitaire voorbereiding.
Keuzemogelijkheid 1: Maandag 5 november 2018
12.10-13.40: Luc Georges en José Manuel Tercero: Pastoraat rond
zieken en stervenden
Luc Georges en Joseé Manuel Tercero zijn respectievelijk rector van het
Redemptoris Mater seminarie in Nieuwe Niedorp en studieprefect van
het St. Willibrord seminarie.
16.30 uur: Willibrordlezing: Z.H.Exc. Aldo Cavalli, Apostolisch
Nuntius in Nederland: Het werk van een apostolisch nuntius
18.00 uur: Vespers en heilige Mis. Aansluitend: Buffetmaaltijd.
Keuzemogelijkheid 2: Maandag 3 december 2018
12.10-13.45: Tim Schelling: Gaudete et Exultate
Tim Schelling is theoloog en stafmedewerker aan het Centrum voor
Parochiespiritualiteit te Nijmegen.
15.00-16.30: Carolijn Van Voorst tot Voorst: kindercatechese
Carolijn Van Voorst tot Voorst is psychologe, oprichtster van Kinderwerk
Samuel en moeder van vijf kinderen en drie kleinkinderen.
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18.00 uur: Vespers en heilige Mis.
Aansluitend: Buffetmaaltijd.
Keuzemogelijkheid 3: Maandag 4 maart 2019
12.10-13.45: Pastoor Iwan Garcia over huisbezoek
15.00-16.30: Z.H.Exc. Mgr. E. De Jong: De jongerensynode
Mgr. Dr. Everard De Jong is hulpbisschop van Roermond en was
afgevaardige vanwege de Nederlandse bisschoppen op de recente
jongerensynode in oktober 2018.
16.30 uur: Willibrordlezing: Z.H.Exc. Mgr. E. De Jong: De
jongerensynode
18.00 uur: Vespers en heilige Mis.
Aansluitend: Buffetmaaltijd.
Keuzemogelijkheid 4: Maandag 1 april 2019
12.10-13.45: Michiel Peeters pr. over Studentenpastoraat
15.00-16.30: Mons. Dr. P. Hamans: Recente kerkgeschiedenis
Mons. Dr. P. Hamans is docent kerkgeschiedenis aan het St.
Willibrordseminarie in Heiloo.
18.00 uur: Vespers en heilige Mis.
Aansluitend: Buffetmaaltijd.
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Keuzemogelijkheid 5: Maandag 6 mei 2019
12.10-13.45: Drs. Kor Berghuis over Armoede in Noord-Holland
15.00-16.30: Kardinaal W. Eijk (onderwerp nog te bepalen)
16.30 uur: Willibrordlezing: Kardinaal W. Eijk (onderwerp nog te
bepalen).
18.00 uur: Vespers en heilige Mis.
Aansluitend: Buffetmaaltijd.
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Diakens

(wijding tot vijf jaar geleden; tussen haakjes wijdingsjaar; deze personen
dienen verplicht aanwezig te zijn)
P. A.E. Bindels (2014)
Bennebroekerdreef 50, 2121 CP Bennebroek, 06-43540033
paul-bindels@kpnmail.nl
J.G. Hoekstra (2015), Kuiperberg 5, 3825 CK Amersfoort, 0641225063, diakenjeroen@ xs4all.nl
T. J. Jorink (2014), Veluweweg 56, 1738 BE Waarland, 06-51494718
t.jorink@gmail.com
P.J.M. Leferink (2015), Pauwoog, 34, 3892 EP Zeewolde, 06-51970437,
p.leferink5@chello.nl; pastor.rkzeewolde@gmail.com
R. C.A. Polet (2014)
Cornelis Schuytstraat 32/II, 1071 JJ Amsterdam, 06-27256730
r.polet@nicolaas-parochie.nl
R.W. Simileer (2013)
Charley Tooropstraat 14, 1328 EK, Almere, 036-5344498
ytwok20@hotmail.com; rkdiakensimileer@outlook.com
G.J. van der Wal (2013)
Kanaalweg 14, 1165 LW Halfweg, 020-4977612,
gertjanvanderwal@live.nl
F.J. Wiss (2014)
Friedalaan 49, 1161 TJ Zwanenburg, 06-20562339,
f.wiss@kpnplanet.nl

Diaken auditores

(oud-studenten van de opleiding, die worden uitgenodigd voor de
voortgezette vorming)
Dr. S.H.M. Baars (2007)
De Voorweid 39, 1566 XK Assendelft, 075-6875064,
H.J. Bak (2011)
Noordeinde 17, 1141 AE Monnickendam, 0299-651632
nicolaas.antonius@gmail.com
Drs. W. Balk (2013)
Grootzeil 304, 1319 DS Almere, 036-8482323
balkw@upcmail.nl
J.A. Bruin (2012)
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Dorpsstraat 2c, 1747 HD Tuitjenhorn, 0226-393655
hansbruin@outlook.com
Drs. E.L.M. Brussee (2007)
Rondehoep Oost 31; 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel,
eugenebrussee@gmail.com
S.E. Fieggen (2010)
Bloemgracht 150, 1502 WD Zaandam, 075-6351194
s.e.fieggen@chello.nl
M.M.A.M. de Haas (2011)
Rothestraat 31 1949CB Wijk aan Zee, 020-6943886
diakenmarcel@gmail.com
J.C. Hartog (2010)
Jane Addamsstraat 23, 2131 VP Hoofddorp, 06 4990 4670,
han.hartog@xs4all.nl; diaken.hartog@gmail.com
M.C. Kaaijk (2009)
Burgemeester van Ordenstraat 5, 1501 RR Zaandam,
075-6707581, m.kaaijk@chello.nl
F.T. Kamp (2009)
Honthorstlaan 11, 1701 NR Heerhugowaard, 072-5711124,
f.kamp@dionysiusparochie.nl
E.D. Ligthart (2012)
Heijermanslaan 7, 1703 SH Heerhugowaard, 072-5744328
ed.ligthart@quicknet.nl
Prof. dr. P.L. Koopman (2009)
Brantwijk 54, 1181 MV Amstelveen, 020-6417518,
kooplui@xs4all.nl
H.J.M. Schrader (2011)
Populierenlaan 16, 1741 WS Schagen, 0224-219460,
henk.schrader@quicknet.nl
Dr. E. Sengers (2011)
Endumeni 16, 1103 AT Amsterdam
dr.sengers@hotmail.com
W.C. Timmer (2009)
Gravenweg
78,
1823
AR
Alkmaar,
072-5203474,
timwim@upcmail.nl
Ir. R.M. Visser (2007)
Diamantplein 20, 1625 RR Hoorn, 0229-249580,
rm.visser@quicknet.nl
Ing. Ph.S. Weijers (2006)
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Lt. Gen. Foulkeslaan 14, 2111 WH Aerdenhout, 023-5246978,
p.s.weijers@hccnet.nl

Catechisten

(zending tot vijf jaar geleden; tussen haakjes jaar van zending)
Mevrouw M. de Bie-Feitz (2013)
Emelaarseweg 9a, 3791 PS Achterveld, 0342-30783036,
mfeitz@ictaurus.nl
Mevrouw V. Schneijderberg (2013)
Lagedijk 300, 1544 BN Zaandijk, 075-6288639
vschn@hotmail.com
Werkzaam in geestelijke verzorging in het bisdom HaarlemAmsterdam.
Mevrouw L.G.J. Thorn (2014)
Treilerhof 57, 1034 CB Amsterdam
020 3639494 / 06 28204220
liduinethorn@gmail.com

Catechisten auditores

(oud-studenten van de opleiding, die worden uitgenodigd voor de
voortgezette vorming)
Mevrouw A.Th.M. Captein (2006)
J.C. de Leeuwweg 39, 1764 NH Breezand, 0223-521730,
capte000@planet.nl
Mevrouw S. Jaddoe (2010)
Vianenstraat 108, 1106 DE Amsterdam, 020-6910070,
santa_jaddoe@live.nl
Afgestudeerden St. Bonifatiusinstituut
Mevrouw A. van Veelen (2014)
Ganzenroer 10, 5454HN Sint
anneke.vanveelen@outlook.com
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Hubert,

06-13100544,

Aanmeldingsformulier
Deelname navorming diakens en catechisten 2018/2019
Op de volgende dagen zal ik deelnemen aan de navorming op De
Tiltenberg voor diakens en catechisten:
maandag 5 november 2018, maandag 3 december 2018, maandag 4 maart
2019, maandag 1 april 2019, maandag 6 mei 2019
(doorhalen wat niet van toepassing)
Naam / voornamen

---------------------------------------------------------

Adres / postcode / woonplaats --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon en email

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------Dit aanmeldingsformulier sturen naar De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375,
2114 AM Vogelenzang
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