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BEKERING VAN EEN KAPELAAN 
Mensen van het eerste uur (deel 16), over de beginjaren  

van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland. 

 

In gesprek met pastor Harry Hofstede 
 

In 1977 was Harry Hofstede (1930) twintig jaar priester … en het zicht op en de vreugde van 

zijn priesterschap kwijt - zoals meer medebroeders in het ambt.  

 

Het was een tijd van veel ambtsverlatingen. 

Maar hij kan het moment van een grote 

innerlijke verandering ten goede nog precies 

aanwijzen, zo vertelde hij me.  

Op 2 november 1977 kwam hij bij pater 

Auspicius van Corstanje, om 16.00 uur. 'Ik zie 

Auspicius nog zitten. Hij schoof een bijbel 

naar me toe. Ik sloeg die bijbel open en las 

over de opwekking van Lazarus en het 

wegrollen van de steen voor het graf. Dat 

gebeurde bij mij toen. Van binnen brak er een 

licht in mij door. Tranen begonnen te stromen.' 

Er was ineens iets in hem veranderd. 'Het 

voelde alsof ik de dag ervoor de 

priesterwijding ontvangen had. Ik zie me nog 

lopen (mijn auto deed het niet) over de Laan 

van Meerdervoort naar de H. Familieparochie, 

waar ik kapelaan was. De parochianen merkten 

grote veranderingen in mij op.' 

 

Er was voor hem gebeden 

Aan deze ommekeer in het hart van kapelaan 

Hofstede was iets voorafgegaan. Een zekere 

zuster Auxilia (haar naam betekent zoiets als 

helpster) had veel voor hem gebeden en hem 

gezegd: 'Kom naar onze gebedsgroep en praat 

met pater Auspicius (zijn naam betekent zoiets 

als toeziener). Harry had ook zelf het gevoel 

gehad dat er iets in zijn leven niet klopte, dat er 

'iets rots' in zijn leven zat. Een paar maanden 

voor die tweede november was hij de getijden 

weer gaan bidden. Dat zijn de dagelijkse 

gebeden - vooral uit de psalmen - waar elke 

priester zich toe verplicht bij zijn 

priesterwijding. 

 

Niet mijn eigen weg 

Na deze geloofsvernieuwing groeide in pastor 

Harry het verlangen om een 

gebedsgemeenschap te vormen. Hij vertelt hoe 

deze gemeenschap aan een onderdak kwam: 

'Toen ik bij de charismatische vernieuwing 

betrokken raakte zou ik pastoor in Rijswijk 

worden. Ik concludeerde echter dat ik mijn 

eigen weg aan het uitstippelen was en dat dat 

niet goed was. De bisschop zei: "Maar als ik 

het zeg?". "Oké", zei ik. Maar in mijn hart 

voelde ik dat het niet doorging, en het ging ook 

niet door. 

Met pater Auspicius van Corstanje ging ik in 

de Willemstraat kijken naar de pastorie van de 

Jacobuskerk om te zien, of hier een 

gebedsgemeenschap zou kunnen gaan wonen. 

Dit idee was van pater van Corstanje, die al op 

verschillende andere locaties een kijkje was 

gaan nemen. Maar het leek me niet geschikt 

om de pastoor daar een groep mensen op zijn 

dak te sturen, met wie hij zijn huis zou moeten 

gaan delen. Dit meldde ik aan de vicaris van 

het bisdom Rotterdam, toentertijd Philippe 

Bär. Deze vroeg me: "Wat moeten we dan?" 

Mijn suggestie was: "Het zou wel kunnen, als 

zo'n pastoor affiniteit met de charismatische 

vernieuwing zou hebben." Toen keek hij mij 

aan en zei: "Dat ben jij." En aangezien de 

pastoor toch al van plan was met emeritaat te 

gaan, was mijn benoeming als zijn opvolger 

toen nog maar een kwestie van formaliteiten. 
 

Marga Klompé 

Een van de parochianen was minister Marga 

Klompé, die ook adviseur van de 

bisschoppenconferentie was. Zij werd later, 

samen met bisschop Simonis van Rotterdam, 

lid van de Bisschoppelijke Contactgroep voor 

de Charismatische Vernieuwing. Deze 

contactgroep zorgde vanuit de 

bisschoppenconferentie voor het contact met 

deze vernieuwing. 

 

Pastorale raad in aanbidding 

Als pastoor van de Jacobusparochie heeft 

Harry nooit zijn parochianen gepusht om 

'charismatisch' te worden. 'Ik had verschillende 

ijzers in het vuur', zegt hij. Naast een 

charismatische gebedsgroep was er 

bijvoorbeeld ook een "pater Pio-groep", een 

"Don Gobbi-groep", een Alpha-cursusteam en 

waren er pelgrimages naar Medjugorje.' 
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Toen in 1988 in zijn parochie een groot 

klooster leeg kwam te staan, een gebouw 

waarin voordien de schuilkerk van de 

Jacobusparochie gevestigd was, heeft pastoor 

Hofstede Anton en Nellie Ruiter - die naar een 

dergelijk klooster in Den Haag op zoek waren - 

gevraagd om hier eens te komen kijken. Ze 

kwamen en bleven*. Zo kreeg dit klooster, het 

Willibrordushuis, zijn huidige bestemming als 

centrum van gebed, evangelisatie en vorming. 

Later werd daar - in een kantoortje - ook het 

Katholiek Alpha Centrum gevestigd en gingen 

ook de broeders en zusters van Sint Jan er 

wonen. 

Pastoor Hofstede zorgde ervoor dat alle 

initiatieven in zijn parochie vertegenwoordigd 

waren in de Pastorale Raad. Die Raad ging 

altijd halverwege de bijeenkomsten naar de 

kapel om de Heer te aanbidden. Pastoor 

Hofstede: 'Daar kwamen de initiatieven 

vandaan, zoals een veertig dagen en nachten 

durende aanbidding, gebeden over zieken, 

catechese- en Bijbelavonden, de grote 

jaarthema's, dagelijkse aanbidding in de kerk, 

de kinderbijbelclub en nog meer.

Nieuwe plek 

Toen zijn tijd als pastoor ten einde liep (hij 

was er 27 jaar en intussen al bijna 50 jaar 

priester), was zijn vraag: Heer, wat wilt u dat 

ik doen zal?  

Na veel gebed kwam voor pastoor Hofstede - 

als een verhoring ervan -  de mogelijkheid om 

als rector in Leiden werkzaam te zijn. Daar 

heeft hij nu de zielzorg voor de bewoners van 

een r.-k. zorgcentrum (met dagelijkse viering 

van de Eucharistie). 

Voor zijn vertrek als pastoor van de 

Jacobusparochie werd - als presentje aan zijn 

opvolger - nogmaals een vorming tot Leven in 

de Geest georganiseerd. Ze zouden daarvoor 

het boekje 'Adem van leven' gebruiken, maar 

kozen last minute voor het pas verschenen 

'Opnieuw beginnen', dat toen juist door de 

Nederlandse bisschoppen gepromoot werd**. 

153 Mensen meldden zich aan als deelnemer 

of om voor de deelnemers te bidden en ze 

waren zeer enthousiast over de inhoud. 
 

* Het verhaal van Anton en Nellie Ruiter staat als 0179 

op www.stucom.nl. 

**Zie 0212 op www.stucom.nl. 

 

Kees Slijkerman # 
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Een overzicht van de hele serie MENSEN VAN HET EERSTE UUR: 

www.kcv-net.nl/kcv/historie/mensen-van-het-eerste-uur 

 

Meer over een medewerkster van pastoor Hofstede, zuster Jacinta Schipper, 

in het artikel Zuster Jacinta en de eerste open dagen van de KCV. 
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