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De Colombiaanse Mauricio Meneses Santiago
(33) wordt zaterdag tot
priester gewijd voor het
aartsbisdom Utrecht.
“Het

priesterschap

brengt voor mij geen bijzondere positie met zich
mee, maar dienstbaarheid.”
Esther Raaijmakers
Als ik aanbel bij de pastorie
van de katholieke kerk in
Soest, doet een vrouw open
die mij in het Spaans begroet.
Het is de moeder van Mauricio Meneses Santiago, die samen met andere gezinsleden
uit Colombia is overgekomen
om bij zijn priesterwijding
aanwezig te zijn.
Ruim drie jaar geleden landde
Meneses Santiago met slechts
een koffer kleding en een paar
boeken op Schiphol. Met drie
medebroeders van de congregatie Misioneros de Cristo
Maestro (‘Missionarissen van
Christus Leraar’) was hij uitgezonden naar Nederland. De
congregatie waarvan hij deel
uitmaakte, legt zich in het
bijzonder toe op het werken
in gevaarlijke gebieden en
zet zich in voor kinderen
met aids.
Verlangen
Al op jonge leeftijd sprak het
kerkelijk leven hem aan. “Zo
was ik misdienaar, koster en
gaf later catechese. Eigenlijk
heb ik nooit aan het bestaan
van God getwijfeld. Voor mij
was Hij als vanzelfsprekend
aanwezig in bijvoorbeeld de
Eucharistie. Altijd heb ik geweten dat ik mensen wilde helpen, maar op welke manier

was mij niet duidelijk. Mijn vader kwam met het idee dat het
priesterschap misschien wel
eens iets voor mij zou kunnen
zijn. Hij zei: ‘Je houdt van de
Kerk en je voelt je er thuis.’ Ik
heb altijd resoluut ‘nee’ gezegd. Het leek mij mooi om te
trouwen en een aantal kinderen te krijgen.”
We zitten in zijn kantoor omringd door theologische boeken. De Colombiaan heeft een
open en enthousiaste uitstraling en gebaard druk met zijn
handen als hij zijn verhaal
doet. “Toch was er heel diep in
mijn hart al een verlangen om
priester te worden. Als ik naar
mijn pastoor keek, dacht ik:
wat mooi om zoiets te kunnen
doen. Ik kan me nog goed herinneren toen ik een keer als
misdienaar bij het altaar stond
en zag hoe mijn pastoor de purificatie deed – het schoonmaken van de kelk – en me afvroeg: ‘Hoe zou ik dat doen?’
Hij deed het heel netjes, maar
daarna kwam er een andere
priester die het heel snel en onzorgvuldig deed. Daar, op dat
moment, dacht ik aan de mogelijkheid om priester te worden. Waarom zou ik anders die
vraag gesteld hebben?”
Verliefd op God
Lange tijd twijfelde hij tussen
het studeren van geneeskunde
en het priesterschap. Daarom
besloot hij in het laatste jaar
van de middelbare school naar
een oriëntatieweekend te gaan
van het seminarie in Bogota.
“Daar werd ik verliefd op God
en het leven in de gemeenschap. Ik gaf God toen mijn jawoord: ‘Hier ben ik.’”
Jarenlang werkte en studeerde
Meneses Santiago als religieus.
“Op 29-jarige leeftijd zei ik tegen mijn overste dat ik bereid
was om op missie uitgezonden
te worden naar het buitenland.”

geïnitieerd door de provincie NoordBrabant. Vele katholieke, protestantse
en herbestemde kerkgebouwen zijn
open voor publiek en bieden rondleidingen, tentoonstellingen en muziekuitvoeringen aan.
Info: www.openkerkenbrabant.nl
H. Mis en Barmhartigheidsviering
Den Haag, zo 26 nov
H. Mis om 16.00 uur in de Sint Jacobus
de Meerderekerk (Parkstraat 65a) met
aansluitend een Viering van Barmhartigheid met o.a. aanbidding en gelegenheid om voor uzelf en voor uw dier-
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‘De priester is dienstbaar’

Mauricio Meneses Santiago kwam uit Colombia om priester te worden in Nederland. “Ik zie het als een
bevestiging van mijn roeping dat ik me het Nederlands zo snel eigen heb gemaakt.”
Thuis in Nederland
Nooit heeft hij twijfels gehad
over zijn roeping, maar hij
heeft wel moeilijke momenten
gekend. Zo zag hij na zijn
komst in Nederland de ene na
de andere medebroeder terug
naar Colombia gaan, omdat ze
hier niet konden aarden en
zich eenzaam voelden. “Het
grappige was, ik voelde mij
hier thuis. De taal vind ik nog
steeds erg moeilijk en de situatie van de Kerk is ook niet gemakkelijk. Toch voelde ik
geen reden om terug te gaan.
Je gaat niet per se alleen op
missie naar een arm land. Hier
in Nederland is sprake van
een geestelijke armoede; er
zijn te weinig priesters en
daarom wilde ik graag blijven.
Misschien is het een beetje naief, maar ik zie het als een bevestiging van mijn roeping dat

baren te laten bidden. Tevens
biechtgelegenheid en mogelijkheid tot
ziekenzalving.
Info: (070) 360 55 92
Maria-liederenconcert
Den Bosch, zo 26 nov
Marialiederen b.g.v. het hoogfeest van
Christus Koning. Locatie: Sint-Janscentrum (Papenhulst 4). Aanvang 15.00
uur. Na afloop gezellig samenzijn. Toegang gratis. Vrije giften ten bate van de
Blauwe Zusters.
Info: (06) 31 06 52 18,
www.sint-janscentrum.nl

ik me het Nederlands zo snel
eigen heb gemaakt.”
God kan je omhelzen
Wat Meneses Santiago met
name aanspreekt in het priesterschap is dat hij de aanwezigheid van Christus in de wereld
mag brengen door de Eucharistie. “Vaak zien mensen God als
een idee of iemand die ver weg
is. Ik wil graag een God laten
zien die ook een mens is, die
jou kan begrijpen en omhelzen.
Een God die in alles aan ons gelijk is, behalve de zonde.
In Colombia mag de priester
nog een soort koning zijn. Een
beetje zoals dat hier vijftig jaar
geleden was, maar in Nederland werkt dat niet. Nederlanders willen een pastor die
voorgaat en samenwerkt met
de mensen in de parochie. Ik
probeer altijd naar het priester-

Kloosterweekend
Megen, vr 1 t/m zo 3 dec
Kloosterweekend over (de spiritualiteit
van) Franciscus van Assisi in het klooster van franciscanen (Kloosterstraat 6).
Kosten € 65-130 (inkomensafhankelijk).
Info/opgave: (06) 50 50 47 85,
www.kloosterweekend.nl
Workshop KDC
Nijmegen, do 7 dec
Workshop Was het leven sterker dan de
leer? over katholieke gezinsvorming
1850-1970, door het Katholiek Documentatie Centrum. Aanvang 12.30 uur.

schap te kijken als een genade.
Ik blijf zoals ik ben, ik blijf bij
mezelf. Het priesterschap
brengt voor mij geen bijzondere positie met zich mee, maar
dienstbaarheid. Het eerste contact met Nederlanders vind ik
soms wel lastig. Nederlanders
zijn in eerste instantie afstandelijk en Colombia heeft een
slechte reputatie vanwege de
drugs en het geweld. Ze denken: wie ben jij? Wat kom je
hier doen? Maar als ik in gesprek raak, merk ik dat de situatie langzaam verandert. Dan
kan ik die muur afbreken.” +
Naast Mauricio Meneses Santiago ontvangt ook Roland den Hartog zaterdag de priesterwijding
uit handen van kardinaal Eijk.
De Mis begint om 11.00 uur in de
Sint-Catharinakathedraal (Lange
Nieuwstraat 36).

Locatie: KDC Conferentieruimte UB
1.05b (Erasmuslaan 36). Toegang gratis, s.v.p. aanmelden voor 2 december.
Info/opgave: (024) 361 24 57,
info@kdc.ru.nl
Expositie Karl Leisner
Groesbeek, t/m zo 31 dec
Expositie Karl Leisner, 1915-1945, Märtyrer und Seliger in het Bevrijdingsmuseum (Wylerbaan 4). De expositie bestaat uit twaalf banners over leven en
werk van Leisner, die in Dachau stierf.
Info: (024) 397 44 04,
www.bevrijdingsmuseum.nl

