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In het weekeinde van 21 en 22 april wordt in de parochiekerken in Limburg extra aandacht gevraagd
voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. Roepingenzondag is ook een goede
aanleiding om eens te kijken naar de materiële kant van de priesterstudie. Want er is veel geld voor
nodig. Onder andere voor de maandelijkse toelage aan studenten van de stichting Studiefonds
Priesteropleiding.
De priesteropleiding van het bisdom Roermond in Rolduc floreert. Mede dankzij de inspanningen van emeritusbisschop Frans Wiertz telt de opleiding momenteel 45 studenten. Voor het nieuwe studiejaar hebben zich alweer
diverse nieuwe kandidaten gemeld. Het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade is daarmee de grootste
priesteropleiding van Nederland. “Dat de opleiding veel studenten heeft, is een positieve ontwikkeling. Maar het
brengt ook veel kosten me zich mee,” zegt penningmeester Jules Hendriks van de Stichting Studiefonds
Priesteropleiding Bisdom Roermond (SPO). Zijn stichting is een van de twee bronnen, waaruit de opleiding van
priesters in Limburg wordt betaald.
Bekend bij veel mensen is de Paredis Stichting. “Deze ondersteunt de facilitaire kant van het grootseminarie
Rolduc: het gebouw en andere opleidingsfaciliteiten,” legt Hendriks uit. “De rol van SPO is minder bekend. Wij
geven studietoelagen aan de studenten van zowel het grootseminarie Rolduc in Kerkrade als het grootseminarie
Redemptoris Mater in Cadier en Keer. Je zou ons een particuliere studiefinanciering kunnen noemen,” aldus de
oud-wethouder van Sittard.
De seminaristen die in Limburg hun priesteropleiding volgen, kunnen van SPO een maandelijkse bijdrage
krijgen om hun opleiding en andere kosten te betalen. Net als bij de ‘echte’ studiefinanciering wordt die
bijdrage verstrekt in de vorm van een lening. Priesters die na hun wijding minstens tien jaar in het bisdom
Roermond blijven werken, krijgen die lening kwijtgescholden. Gaan ze vóór die tijd ergens anders aan de slag,
dan moeten ze het bedrag helemaal of gedeeltelijk terugbetalen. “Dat is niet meer dan billijk,” vindt Hendriks.
“Je krijgt een opleiding op universitair niveau en dat is natuurlijk niet gratis. Maar als de priesters in Limburg

blijven werken, krijgen de Limburgse parochies er ook iets voor terug.”
Dat brengt het gesprek op de vraag hoe SPO aan haar geld komt? Hendriks: “Het grootseminarie is een
particuliere opleiding zonder overheidsfinanciering. Dat betekent dat we volledig afhankelijk zijn van giften.”
SPO krijgt jaarlijks een bijdrage van enkele kerkelijke instanties. Daarnaast is de stichting steeds op zoek naar
particulieren of instellingen die een donatie willen doen. “In het verleden kenden veel parochies een lokaal
fonds voor hun eigen priesterstudenten. Omdat ze al jaren geen eigen seminaristen meer hadden, hebben
sommige parochies ervoor gekozen om dat geld bij SPO onder te brengen. Op die manier wordt het toch
gebruikt voor het doel waarvoor het ooit bij elkaar gebracht is: de opleiding van priesters.”
Hendriks hoopt dat meer parochies die nog zo’n eigen fonds hebben dit voorbeeld willen volgen. Maar ook
particulieren of bijvoorbeeld emeriti-priesters wil hij oproepen om SPO financieel te ondersteunen of in hun
testament op te nemen. “We hebben echt nieuwe inkomsten nodig, want momenteel teren we flink in op ons
vermogen,” zegt Hendriks. “Het klinkt misschien gek voor een penningmeester, maar erg vind ik dat overigens
niet. Het wil namelijk zeggen dat we veel priesterstudenten hebben. En dat is een goede zaak. Maar om
toekomstige studenten ook te kunnen blijven onderhouden, zijn nieuwe donateurs wel noodzakelijk.”

Bijdragen voor de stichting Studiefonds Priesteropleiding (SPO) Bisdom Roermond zijn
van harte welkom op rekeningnummer IBAN: NL14ABNA0231425139
SPO is officieel erkend als ANBI-instelling. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Wilt u een
periodieke schenking doen aan SPO of de stichting opnemen in uw testament, neem dan contact op met: P.
Bastings 0475-386769 of
stuur e-mail
Foto: John Peters

