
Van advocaat aan de Amsterdam-
se Zuidas naar het priesterschap  
De in ’t Gooi geboren Nederlander Martijn Pouw werd 
op 5 mei in Rome door kardinaal Robert Sarah samen 
met 30 andere diakens tot priester gewijd.  

Na zijn studie rechten werd hij advocaat aan de Amster-
damse Zuidas. Volgens de wijdeling hebben “advocaat 
en priester meer met elkaar gemeen dan je wellicht 
denkt. Beiden behartigen de belangen van mensen en 
zijn ‘voorsprekers’.”  

De pasgewijde priester vertelt:  

Na vier fantastische 
jaren in Rome heb ik 
heel veel zin om terug 
te gaan naar Neder-
land om daar de Kerk 
en de mensen als 
priester te dienen en 
bij te staan. Een van 
de dingen die ik hier in 
Rome intens heb erva-
ren is de universaliteit 
van de Kerk, die im-
mers de opdracht 
heeft om overal in de 
wereld aanwezig te 
zijn. Zo werden er sa-
men met mij 30 ande-
re diakens tot priester 
gewijd afkomstig uit 
maar liefst 15 landen. 

Ik stond tijdens de plechtigheid tussen een Braziliaan en 
een Keniaan. 

Dat ik bij die gelegenheid de enige wijdeling was uit Ne-
derland is tegelijk hoopvol – tenminste één – en een re-
den om tot actie over te gaan en daar een positieve ver-
andering in aan te brengen; meer priesters uit Nederland 
is mogelijk als we daarvoor bidden. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat ik na mijn eerste stageperiode begin 
2019 naar Nederland terug zal komen. 
  

“Mijn familie heeft begrepen dat 
het priesterschap niet vreemd is 

aan onze cultuur”  
Ik heet Daniel Chanda en ik ben katholiek priester 
van het bisdom Mansa in Zambia. Ik ben 31 jaar. 

Mijn ouders hebben ons opgevoed in het katholieke ge-
loof, mijn vijf broers en mij. Elk jaar houden wij de traditie 
in ere dat wij met kerstmis allemaal bij elkaar komen op 
de familieboerderij.  Vijf jaar lang liep ik college op het 
kleinseminarie San Carlos Lwanga. Daar ontving ik mijn 
roeping tot het priesterschap.  

Dat was niet makkelijk, want mijn familie had andere 
plannen met mij: zij wilden dat ik naar de universiteit zou 
gaan om arts of econoom te worden. Het kostte mij moei-
te mijn familie te overtuigen van mijn roeping. Maar met 
de hulp van de priesters die mij in mijn roeping hebben 
begeleid, begreep mijn familie dat het priesterschap niet 
iets is wat vreemd is aan onze cultuur. Uiteindelijk heb-
ben mijn ouders mijn roeping met vreugde aanvaard. Zo 
kwam het dat mijn priesterwijding in 2013 voor mijn hele 
dorpje een feest was. Mijn bisdom telt 33 parochies en 
verzorgt naast de pastorale taken ook andere maat-
schappelijke diensten. 

Ik heb altijd bijzondere 
belangstelling gehad 
voor het kerkelijk recht 
en in mijn bisdom is 
maar één kerkelijk ju-
rist. Daarom heeft mijn 
bisschop besloten dat ik 
aan de Pauselijke Uni-
versiteit van het Heilig 
Kruis mijn studies zou 
voltooien. En daarmee 
ben ik de eerste priester 
van mijn bisdom die 
daar studeert. Mijn leven in Rome en in het Colegio Tibe-
rino is heel interessant omdat ik daar culturen en mensen 
leer kennen uit alle delen van de wereld. Met heel mijn 
hart dank ik alle weldoeners voor de gelegenheid die zij 
mij en mijn bisdom geven om mijn studie in Rome te kun-
nen voltooien. 
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Studeren om lief te hebben, lief-
hebben om te dienen 

Hasimana Euphrem Audrey werd op 18 mei 1984 ge-
boren in Morondava (Madagascar) als zoon van Boto 
Henri en Lydia. Zijn broer is eveneens seminarist van 
zijn bisdom. Hij is de oudste van zeven kinderen (vier 
meisjes en drie jongens) uit een katholiek gezin. Zijn 
familie woont in Androvakely, een klein dorpje op 
vijftien kilometer van het centrum van het bisdom. 

Nu paus Franciscus probeert te bevorderen dat iedereen 
het feest van zijn doopsel gaat vieren, heeft Hasima het 
zijne helder voor de geest: “Ik ben gedoopt op 1 novem-
ber 1985”.  

In september 2002 ging hij naar het kleinseminarie “Sint 
Petrus" van zijn bisdom en daarna stuurde zijn bisschop 
hem naar het voorbereidend seminarie, waar hij zich zou 
kunnen bezinnen en voorbereiden op zijn roeping. Hij 
studeerde filosofie aan het grootseminarie “Heilige Jo-
hannes de Doper” en aan de Universiteit van Toliara. Het 
jaar daarop verrichtte hij pastorale taken in het district 
Ankilivalo en daarna studeerde hij theologie aan het 
grootseminarie “Heilige Teresa van het Kind Jezus” in 
Antananarivo, de hoofdstad van zijn land. Op 16 juli 2017 
werd hij tot diaken gewijd in de parochie Heilige Johan-
nes Paulus II in Morondava.  

Universaliteit van de Kerk 

In 2017 stuurde zijn bisschop, mgr. Marie Fabien, hem 
naar Rome om zijn studie in de filosofie te voltooien. 
“Ons bisdom heeft behoefte aan priesters die bidden, die 
werken aan hun vorming en die hun geest en hart ope-
nen voor iedereen” zegt hij.   

Een retraite in de priesterresidentie Altomonte in Rome 

Nu verblijft hij in het priestercollege Altomonte, waar hij 
de universaliteit van de Kerk kan ervaren. “Ik ben heel 
gelukkig deze genade te hebben gekregen”.  

Ten slotte zegt hij dank aan de weldoeners die zijn studie 
in Rome mogelijk maken: “Zonder uw hulp zou ik nooit de 
mogelijkheid hebben gehad om mijn studies in de filoso-
fie te kunnen voortzetten, in het bijzonder aan de Pause-
lijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome. Mijn bis-
dom heeft behoefte aan goed gevormde priesters die ook 
aan anderen vorming kunnen geven, maar het beschikt 
zelf niet over de noodzakelijke middelen.”  

Plechtige opening van het nieu-
we academische jaar op maan-

dag 8 oktober 2018 
Het academische jaar 2018-2019 van de Pauselijke 
Universiteit van het Heilig Kruis werd geopend in de 
basiliek van Sant’Apollinare. Bij die gelegenheid  
werd de votiefmis  van de Heilige Geest opgedragen 
door priesters van de verschillende faculteiten met 
als hoofdcelebrant prof.  mgr. Fernando Ocáriz, de 
Grootkanselier van de Pauselijke Universiteit van het 
Heilig Kruis.  

In de Aula Magna Johannes Paulus II vond vervolgens 
de academische openingsplechtigheid plaats. De ope-
ningstoespraak werd gehouden door prof. Luis Martínez 
Ferrer, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theolo-
gische Faculteit over het thema “Christelijk ideaal en 
christelijke betrokkenheid in de wereld. Drie voorbeelden 
van leken in de zestiende eeuw.” (Catalina de Bustaman-
te, Pedro López de Medina en Antonio Emanuele Nsaku 
ne Vunda). 

De Aula Magna van de Pusc tijdens de openingsrede 



Swaziland met moderne commu-
nicatiemiddelen evangeliseren  

Ncamiso Aloysius Vilakati is een katholiek priester in 
het bisdom Manzinim, dat ligt in het zuiden van Afri-
ka, in Swaziland. Dit is zijn getuigenis. 

Ik ben de zesde zoon uit een gezin met acht kinderen. Ik 
ben geboren op 30 april 1981 en ben hetzelfde jaar ge-
doopt in de Rooms Katholieke Kerk. Mijn vader is gepen-
sioneerd ambtenaar en mijn moeder is huisvrouw. 

Mijn vorming tot priester begon in 2005 in het kleinsemi-
narie van St. Kizito, in de Republiek Zuid-Afrika. Later 
studeerde ik acht en een half jaar theologie. Op 28 sep-
tember 2013 werd ik in het bisdom Manzini tot diaken 
gewijd en het volgende jaar, op 27 september 2014, op 
het feest van Vincentius à Paolo, werd ik tot priester ge-
wijd. Tot 2017 was ik parochiepriester, tot mijn bisschop 
mij vroeg om mijn vorming te voltooien in Rome en daar 
Institutionele Communicatie te studeren aan de Pauselij-
ke Universiteit van het Heilig Kruis. 

Onze bisschop, de Argentijn José Luis Ponce de León, 
ving zijn werkzaamheden aan in 2014, bij het eeuwfeest 
van de komst van de eerste missionarissen (van de Orde 
van de Dienstknechten van Maria) in Swaziland. Bij die 
gelegenheid vroeg hij in zijn homilie het volk Gods na te 

denken over onze drie zuilen: de Heilige Schrift, de Cate-
chismus van de Katholieke Kerk en de sociale leer van 
de Kerk. Om zijn visie in praktijk te brengen heeft hij twee 
communicatiebureaus opgericht, een voor de evangelisa-
tie en een bestemd voor het gezin. 

“De bisschop heeft besloten mij naar Rome te sturen om 
institutionele communicatie te studeren, zodat ik hem bij 
de uitvoering daarvan kan helpen. Mijn bisdom heeft digi-
tale podia opgericht zoals het Web, Facebook, Instagram 
en Twitter. In ons land kent slechts 5% van de bevolking 
het Evangelie, wat betekent dat wij ongeveer 60.000 ge-
doopte katholieken hebben op een bevolking van ander-
half miljoen personen. Maar de Kerk is altijd een referen-
tiepunt geweest in Swaziland en zal dat altijd blijven, en 
zijn boodschap moet met behulp van de communicatie-
media bekend worden gemaakt.” 

Bakens van voortreffelijkheid,  

het studieprogramma voor kerk-

management 
Het Onderzoekcentrum Markt, Cultuur en Ethiek (MCE) 
van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis biedt 
kerkleiders de mogelijkheid hun managementvaardighe-
den te ontwikkelen om de zending van de Kerk te kunnen 
volbrengen. MCE heeft een studieprogramma van een 
jaar in kerkmanagement om leiders toe te rusten met de 
vaardigheden die nodig zijn om de Katholieke Sociale 
Leer in praktijk te brengen. 

Sinds 5 februari van dit jaar volgt een klas van ongeveer 
40 studenten een aantal cursussen in diverse vakken, 
zoals economie en financieel beheer, om vaardigheden 
te verkrijgen die direct toepasbaar zijn in hun leidingge-
vende posities in de Kerk. 

Pater Lawrence Sakubita Like (Zambia) en diaken Malusi 
Ncanana (Zuid-Afrika) zijn studenten in het nieuwe pro-

gramma voor kerkmanagement , PCM. 

Onder de deelnemers die zich hebben ingeschreven is 
diaken Malusi Ncanana van het Zuid-Afrikaanse bisdom 
Eshowe. Bij zijn verdere voorbereiding op het priester-
schap begon Ncanana aan het studieprogramma voor 
kerkmanagement vanuit het besef dat kerkelijk werk ook 
een materieel aspect heeft. Ncanana’s bisschop vroeg 
hem aan die cursus deel te nemen, maar Ncanana zag 
ook zelf wel in hoe nuttig zo’n vorming is. 

“Als je priester bent is het niet genoeg om alleen maar 

pastor te zijn, maar je moet een goede pastor zijn en dat 

houdt in dat je de goederen van de Kerk goed beheert, 

zoals geld en roerende en onroerende zaken, op dezelf-

de wijze als een vader of moeder van een gezin dat doet. 

Helaas word je op het seminarie meestal niet voor dit 

soort dingen opgeleid.” 



Twee actuele video’s over de 
Pauselijke Universiteit van het 

Heilig Kruis (in het Engels) 

De Kerk moet op stap gaan, opbouwen en 
belijden:  http://bit.ly/pusc2016  

ROME REPORTS:   
Rome verbetert Kerk Management met een 
nieuwe studierichting. http://bit.ly/CourseCM 

 

Geografische herkomst van de 
studenten van de Universiteit   

Hulpfonds Pauselijke Universiteit 
Het Hulpfonds van de Pauselijke Universiteit van het 
Heilig Kruis ondersteunt seminaristen en priesterstu-
denten die hun studie volgen aan de Pauselijke Uni-
versiteit van het Heilig Kruis te Rome. 

De meesten komen uit landen waar hun eigen bisschop-
pen niet over de middelen beschikken om de studie in het 
hart van de Wereldkerk te bekostigen. Er wordt ook finan-
ciële steun geboden aan de universiteit zelf om deze in 
staat te stellen toekomstige herders voor de Kerk op te 
leiden. 

startpagina van de blog van het hulpfonds: 
www.hulpfonds.blogspot.nl 

 

Het hulpfonds maakt deel uit van 
Stichting De Oude Gracht, een zoge-
noemde ANBI, een algemeen nut beo-
gende instelling. Dit betekent dat uw 
gift onder bepaalde voorwaarden ge-
heel aftrekbaar is van de belasting. 

Fiscaal bijzonder aantrekkelijk (zonder drempel) is het als 
u ons uw gift in de vorm van een periodieke schenking 
voor minimaal 5 jaar laat toekomen. Indien wenselijk kun-
nen wij u hierover nader informeren en hulp bieden bij het 
opstellen van een eenvoudige schriftelijke overeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt uw (periodieke) gift storten op rekening:  
 IBAN: NL09 INGB 0006 3642 22 
 (BIC: INGBNL2A) 
 t.n.v. Hulpfonds Pauselijke Universiteit van het 
 Heilig Kruis 
 Voor vragen en eventueel een afspraak: 
   René Guldenmund, secretaris  
  tel: 070 - 4277018 

 Contact 
Stichting De Oude Gracht, 
  Hulpfonds Pauselijke Universiteit 
  Jan Luijkenstraat 52, 
  1071 CS Amsterdam, 
tel:   085-890 1114 
e-mail:  SDOG.hulpfonds@gmail.com 
KvK-nr:  41208834 
Web:  http://www.deoudegracht.nl/  

Wat kost de studie in Rome? 

van september t/m juni 
Collegegeld   €   2.700 

Levensonderhoud  € 11.000 

Verzekering/boeken €   3.500 

Andere kosten  €      800 

Totaal   € 18.000 
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