
Geroepen
 
In de parabel van de barmhar-
tige Samaritaan vergeet de Sa-
maritaan zijn zakelijke agenda en 
knielt neer in het stof en verzorgt 
de gewonde man. Jezus roept 
ons op zijn voorbeeld na te vol-
gen aan onze naaste. Wie is mijn 
naaste?  Niet iemand ver weg, 
maar iemand die mijn hulp nodig 
heeft.

Vronesteyn
Ons huis biedt ruimte aan dia-
ken- en priesterstudenten die 
zich willen vormen om later als 
diaken of priester het gelaat van 
de barmhartige Vader te kunnen 
uitdragen. Barmhartigheid is de 
kern van ons christen-zijn. Bijzon-
der in het heilig Jaar van Barm-
hartigheid zal deze oproep ons 
brengen bij de kern van ons ambt 
als diaken en priester.

 W.P.L. Broeders,
Rector Vronesteyn

Vorming en studie
De priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor menselijke, gees-
telijke, 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 ge-
loof en je te bekwamen in het pastoraat. Vronesteyn werkt hierin samen 
met het Seminarie Bovendonk te Hoeven, het Grootseminarie St. Willibrord 
te Vogelenzang, de Tilburg School of Catholic Theology, locatie Utrecht, 
en met het Bischöfliches Seminar St. Willibald te Eichstätt.

Vronesteyn wordt vanaf 
2015 geleid door rector drs. 
W. Broeders; hij is bisschop-
pelijk gedelegeerde voor 
de priesteropleiding en per 
1 januari 2016 ook bisschop-
pelijk gedelegeerde perma-
nente diakens. De spirituaals 
en de mensen van de huis-
houding staan daarin bij. Er 
zijn nu 6 priesterstudenten 
voor het bisdom Rotterdam. 
Daarnaast zijn er 5 diaken-
kandidaten.Studiejaar 2015 / 2016

Aandacht voor 
Vronesteyn
Paus Franciscus heeft een heilig jaar van 
barmhartigheid afgekondigd. Ons leven 
als christenen wordt getekend door barm-
hartigheid:
 
1. wij ondervinden Gods barmhartig-

heid, speciaal wanneer wij vergeving 
ontvangen in het sacrament van de 
biecht; 

2. wij betonen in Gods naam barmhartigheid als wij onze naaste 
van dienst zijn door daden van liefde.

Priesters zijn bedienaars van de biecht. In dit sacrament schenkt 
een priester vergeving in de naam van Christus, die het aangezicht 
is van Gods barmhartigheid (‘vultus misericordiae’).

Diakens getuigen van Gods barmhartigheid, in gedrag en voor-
beeld. Een diaken is navolger van Christus dienaar, op de weg van 
de werken van barmhartigheid (cf. Mt. 25).

Via Vronesteyn worden voor de parochies van het bisdom Rotter-
dam nieuwe priesters en diakens gevormd en voorbereid op hun 
ambt in dienst van Gods barmhartigheid. Dit is van levensbelang 
voor de voortgang van de Kerk en het evangelie. 
 
Vronesteyn verzorgt de opleiding en vorming van nieuwe priesters 
en diakens om ook in de toekomst aan nieuwe generaties de barm-
hartigheid van God bekend te maken.
Daarom vraag ik uw gebed en financiële steun voor Vronesteyn.

 + Johannes van den Hende
 Bisschop van Rotterdam

Nieuw raam - nieuw logo

Op het woord van de Heer 
gooien de leerlingen hun 
netten uit voor de vangst.  
Jezus roept hen en zegt 
tegen Petrus: “Wees niet 
bevreesd, voortaan zult 
ge mensen vangen.” En ze 
laten alles in de steek om 
Hem te volgen. (Lc. 5,10)



Familia Dei
“Na studie en vorming op Vronesteyn 
zullen onze kandidaten door handop-
legging en gebed priester en diaken 
worden. Bij hun wijding staan we om hen 
heen als Familia Dei, als familie van God”, 
zegt Mgr. Van den Hende.

“Volmondig en met heel je hart zeggen: 
‘Ja, Heer, hier ben ik.’ Dat is een geloofs-
belijdenis. Het betekent dat je gelooft 
in de verrijzenis, in de roepstem van de 
opgestane Heer, en niet zozeer je ver-
trouwen stelt  in je eigen kracht, maar 
in de kracht die God je geeft. Daarbij 

past dankbaarheid. Wij mogen zeggen: wij danken God. Je wordt geen 
priester of diaken voor jezelf, maar voor het volk van God. En daarom is 
de Familia Dei dankbaar jegens God. Zo mag in eenheid het dienstwerk 
worden uitgeoefend. We mogen die eenheid beleven, omdat het de ene 
Heer is die roept en de ene Geest van God die ons zoveel gaven geeft.”

“In de Kerk hebben we elkaar nodig. Je kunt geen gemeenschap van 
gedoopten zijn als je niet voortdurend wordt gevoed en gesterkt. We zijn 
geroepen om steeds opnieuw in gemeenschappelijkheid met onder-
scheiden gaven en talenten het ene koninkrijk van God te dienen.”

Dies
Vronesteyn vierde op 1 oktober 
zijn 27-jarig bestaan. Dit jaar was 
de lezing gericht op de geeste-
lijke vorming van de kandidaten, 
één van de vier pijlers van de dia-
ken- en priesteropleiding. In voor-
gaande jaren zijn de persoonlijke 
en intellectuele vorming aan bod 
gekomen; volgend jaar zal de 
serie worden afgesloten met een 
lezing over de pastorale vorming.

Oriëntatiedag 
De Oriëntatiedag is op 13 maart 
2016 en 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.

IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum 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 Rotter-
dam hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van pries-
ters en diakens ten dienste van allen in de Kerk. Het is nodig om hen 
vorming en opleiding te geven die passen bij dit bijzondere dienst-
werk. De kosten hiervoor zijn hoog. Deze bedragen voor studie, 
personeel en onderhoud van het huis € 180.000 per jaar. 

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

Ook uw gift is zeer welkom. Als u zelf overboekt, vermeldt u dan 
s.v.p. uw adresgegevens in het vak Mededelingen/Omschrijving. 
Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen bedanken, te 
informeren en om u uit te nodigen bij speciale bijeenkomsten van 
Vronesteyn, zoals bijvoorbeeld een wijding of een donateursdag.

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

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

Rector Walter Broeders

Nieuwe herders voor het volk van God. 
Vreugde in de familia Dei. 
In de kracht van de heilige geest. 
Roeping: een gave van God. 
Roeping: een geschenk uit de hemel.

Priester Bertran van Paassen  

Ik heb mogen ervaren dat God daad-
werkelijk met mij en ieder van ons 
onderweg is.

Diaken Boris Plavčić
Bij de wijding ervaarde ik de 
H. Geest waaraan ik volledig mijn 
hart en ziel heb toevertrouwd en ik 
voel mij geroepen om Gods Woord te 
verkondigen en Zijn volk te dienen.


