
Uit Kerk & Leven P2321-25 en P2232-25: 

 

MET EEN BRANDEND HART … 

 

Op zondag 29 juni, op het feest van de apostelen Petrus & Paulus wordt Herbert, seminarist en 

stagiair bij deken Albert, tot priester gewijd. Wij lieten hem naar aanleiding van deze belangrijke 

gebeurtenis in zijn leven aan het woord. 

 

“Een belangrijke stap in je leven nodigt uit om niet alleen vooruit te kijken, naar wat komt, maar 

ook terug te kijken naar de weg die je hebt afgelegd tot die grote stap. Het zijn twee perspectieven 

waar de redactie van Kerk en Leven me mee op pad stuurde. Want – u weet het ondertussen al – 

over enkele dagen word ik tot priester gewijd.” 

 

De eerste ontmoeting 

“Een jaartje voor de stage begon, werd in overleg met het Johannes XXIII Seminarie en vicaris 

Lode Aerts, in ons bisdom verantwoordelijk voor de priesteropleidingen, reeds uitgekeken naar een 

goede stageplek. Uiteindelijk kwam Sint-Niklaas uit de bus en dus volgde een afspraak met deken 

Albert. Ik kende hem van ‘naam en faam’ uit Gent, maar ontmoette hem nog nooit persoonlijk. 

Toen ik de eerste keer de imposante binnenkoer opreed, was ik onder de indruk. Maar de 

gemoedelijkheid van deken Albert stelde me gerust. Er volgde een aangename kennismaking en op 

die manier ging de bal aan het rollen, zomer 2011. Nu zijn we bijna drie jaren verder … een pak 

ervaringen, ontmoetingen en indrukken rijker. Enkele daarvan wil ik met u delen.” 

 

Wereldjongerendag 

“Als ik één hoogtepunt moet kiezen, is dat ongetwijfeld de indrukwekkende Wereldjongerendag 

tijdens het Palmzondagweekend van vorig jaar. Redelijk snel in mijn eerste voltijdse stagejaar 

kwamen de gesprekken over die ontmoetingsdagen … Met slechts enkele minimale richtlijnen van 

IJD  werden wij op weg gestuurd voor de ‘logistieke’ ondersteuning. Het was een zeer drukke weg 

daar naartoe waarin honderd en één dingen geregeld moesten worden: van wateraansluiting op de 

Grote Markt tot duizend hotdogs. Maar het Waasland heeft zich van haar beste kant laten zien! De 

zoektocht naar gastgezinnen was een overweldigend succes. Stad en inwoners waren uiterst gastvrij 

en bereidwillig om mee te werken … Zelfs de sneeuw kon ons niet deren! Maar wat me het meest 

geraakt heeft, was de viering van Palmzondag. Met velen samen hebben we de Goede Week ingezet 

op een unieke manier. ‘Brandde ons hart niet …?’” 

 

AZ Nicolaas – De Springplank – Regenboog – VLOS 

“In de voorbije maanden heb ik ook mogen proeven van een andere peiler van onze Kerk: die van 

haar dienstbaarheid of het zich dienstbaar inzetten. Zo draaide ik een periode mee op de pastorale 

dienst van het ziekenhuis, hielp ik enkele dagen in VLOS en Regenboog of stond ik het onthaal van 

De Springplank bij. Vooral de bezoekjes aan de langdurig verblijvenden in het ziekenhuis, vaak in 

afwachting van een opname in een woon- en zorgcentra blijven me bij. De schroom was in het 

begin groot. Ik als groentje aan het ziekbed of sterfbed van mensen die de wijsheid en ouderdom 

hebben van mijn grootouders. Daar heb ik mogen ontdekken dat het luisteren van het hart de 

opening is om tot communicatie te komen. Hoe vaak in ons dagelijkse leven praten we de tijd niet 

vol, zonder écht te luisteren. Hoe vaak nemen we nog de tijd om er écht te zijn voor elkaar. 

Bescheiden heb ik dat geprobeerd, met vallen en opstaan. Maar na zo’n échte ontmoeting kon ik 

enkel denken: ‘Brandde ons hart niet …?’” 

 

‘Klaar?!’ 

“Het moet de meest gestelde vraag zijn van de voorbije weken. Ze wordt zo vaak gesteld dat ik er 

soms wat kregelig en zenuwachtig van wordt. Ik verlang ernaar, maar ik durf niet zeggen dat ik 

‘klaar’ ben. Het ontvangen van de wijding is voor mij een groot geschenk van God dat ik enkel met 



de woorden van Maria kan aanvaarden: ‘Wie ben ik, dat Gij zo’n grote dingen aan mij doet?’ 

Anderzijds geniet ik van die vraag. Het toont immers aan dat mensen meeleven naar dat moment. 

Want één ding is voor mij duidelijk: priester worden (zijn) dat doe je niet voor jezelf, dat doe je 

voor de Kerk, die groep van mensen met wie je samen op weg mag gaan en met wie je samen het 

leven mag ‘vieren’. In al haar facetten: de blije en de droevige. In die zin hoop ik dat mijn 

priesterwijding een groot feest mag zijn voor de hele Kerk. Niet omwille van mezelf, maar omdat 

de priester nu eenmaal een doorverwijzing mag zijn naar Christus. Want Hij is het middelpunt van 

ons geloof, van ons Kerk, van ons leven. Dat samen mogen vieren doet ons achteraf vast zeggen 

‘Brandde ons hart niet …?’  

U bent dus van harte genodigd en verwacht op zondag 29 juni 2014 om 15.00 u. in de Sint-

Baafskathedraal van Gent voor de wijding en daarop aansluitend de receptie in de Sint-

Bavohumaniora waar we elkaar kunnen ontmoeten.” 

 

Dankbaarheid 

“Terugkijkend, de voorbije drie jaren in Sint-Niklaas, de voorbije vijf jaren van de opleiding … het 

vervult me met een diepe, diepe, diepe dankbaarheid. Dankbaarheid voor zovele mensen die ik heb 

mogen ontmoeten. Eenmalig of veelvuldig. Dankbaar voor de groeikansen. Dankbaar voor de 

kennis, intellectueel en praktijkgericht. Maar vooral dankbaar voor de steun, het vertrouwen en het 

gebed van zovelen. Zonder dit stond ik nu niet op de drempel naar het priesterschap. Het maakt me 

stil en doet me God danken. Om zijn grote genade, om u die ik heb mogen ontmoeten op mijn weg. 

Vandaar de leidraad van dit artikel: hoe vaak heb ik niet mogen ervaren hier in Sint-Niklaas dat de 

Heer mijn hart deed branden, vervuld van vreugde? Ik wil die vreugde en dankbaarheid ook vierend 

met u uitdrukken tijdens een dankviering waarin ik zal voorgaan op zaterdag 5 juli 2014 om 17.00 

u. in de dekenale Sint-Nicolaaskerk. Ook op deze viering volgt een receptie waarop we elkaar 

kunnen ontmoeten.” 

 

De toekomst tegemoet 

“De priesterwijding vormt het einde van de periode van opleiding en stage maar ze opent de deur 

van het verdere leven als priester. In opdracht van de bisschop zal ik nog een jaartje verder studeren 

aan mijn master (een opdracht die hij me het voorbije jaar al voor een stuk heeft gegeven). Ik zal me 

mogen verdiepen in de ‘dogmatiek’ met studies over kerk-zijn en oecumene. Tijdens de week zal ik 

dus weer in de studentenstad Leuven verblijven en daar ook enkele pastorale opdrachten vervullen 

in de studentengemeenschap. In de weekends zal ik een pastorale opdracht in het dekenaat Lokeren 

opnemen en blijf ik ook betrokken bij Jokri. Ik blijf voorlopig ook nog op de dekenij wonen. Het 

belooft een gevarieerd, druk maar boeiend jaar te worden … Nieuwe uitdagingen, nieuwe wegen. 

Maar gelukkig ook enkele constanten: de Heer als gids en uw gebed als steun. Mijn hart zal blijven 

branden!” 

 

Herbert (herbertvds@gmail.com) 

 

Dankjewel, Herbert, voor al je inzet en inspiratie bij je stage-taken in de pastoraal hier in Sint-

Niklaas! We wensen je vrede en alle goeds op je verdere levensweg als priester! 
 


