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De afgelopen jaar 2015 hebben wij met vreugde vele gebeurtenissen kunnen mee maken 

waarvan wij hierbij de belangrijkste noemen. 

Op 22 januari vond een belangrijke gebeurtenis plaats voor de joods-christelijke relatie. Ons 

seminarie werd namelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het vieren van de Dag van het 

Jodendom die plaats vond in het Provincie Huis in Maastricht waar onze seminaristen een 

aantal  joodse liederen hebben gezongen. 

Wij hebben ook de eer gehad op 10 februari om het bezoek van de rector van de Lateraans 

Universiteit, Z.H.E. Mgr Enrico dal Covolo, in ons seminarie te ontvangen. 

Op 6 maart gingen wij naar Rome om de audiëntie met de Heilige Vader, paus Franciscus, met 

de Neocatecumenale Weg bij te wonen. Het was een grote vreugde om de paus te mogen zien 

en naar hem te luisteren. Bij de audiëntie werden 200 gezinnen naar de missie in de  

verschillende werelddelen uitgezonden. 

Na Pasen te hebben gevierd zijn de seminaristen, samen met het seminarie Redemptoris Mater 

van Rome, op pelgrimstocht gegaan naar sint Jozef van Copertino, patroonheilige van de 

studenten. Het is een zeer mooie pelgrimstocht geweest. Grotendeels werd het te voet gedaan. 

De  tweede Pinksterdag werd een Opendag in ons seminarie gehouden. Er kwamen meer dan 

300 mensen om ons seminarie te bezoeken en ons manier van leven te leren kennen. 

Op de Roepingontmoeting van de Neocatechumanale Weg te Porto San Giorgio heeft ons 

seminarie drie nieuwe seminaristen gekregen. Twee van hen zijn kort daarna in ons seminarie 

aangekomen en zij zijn nu met de taalstudie bezig.  

De 24 september kwam bij ons in het seminarie de Locoburgemeester van Maastricht, Dhr. 

A.F.M. Willems te gast. Hij heeft met ons een gezellige avond doorgebracht waar hij met ons de 

vespers bad om daarna samen met ons van een feestelijk diner te mogen genieten. 

De 31 oktober hebben wij, samen met Z.H.E. Mgr Wiertz, de diakenwijding gevierd van Miguel 

Angel Pascual uit Madrid. Hij zal werken als kapelaan van de basiliek “Onze Lieve Vrouw Sterre 

der Zee” en “Sint Pieter” in Maastricht. 



Er werd ook een ontmoeting op 22 november met de joden te Blankenberg gehouden waar 8 

rabbijnen, met zijn echtgenoten en andere joden gekomen zijn. 

Met betrekking tot de werkzaamheden dit jaar werd de restauratie van de refter afgerond en 

zijn er 5 nieuwe gastenkamers in de bovenste verdieping gerealiseerd.  

 


