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tekst Frans Van galen foto’s bisDOm rOermOnD

Hij is de derde van vier kinderen, met 
twee oudere broers en een jongere 
zus. Contact op afstand had hij al in 
zijn jeugdjaren met Nederland omdat 
hij ‘contact op afstand’ had met Ne-
derlanders, zo zegt hij met een 
kwinkslag. “Teramo ligt in een mooi, 
bergachtig gebied in de Apennijnen. 
Een geliefde omgeving voor actieve 
en ondernemende vakantiegangers, 
die houden van fi ets- of wandeltoch-
ten. Onder hen bevonden zich heel 
wat Nederlanders.”

Nieuwe basis…
Het huwelijkse leven van zijn ouders 
ging niet altijd over rozen, weet Mar-
co inmiddels. “In de eerste jaren van 
hun huwelijk kregen mijn ouders twee 
zonen. Dat was voor hen voldoende; 
aan verdere gezinsuitbreiding werd 
niet gedacht. Maar ze kwamen in een 
moeilijke periode in hun leven te-
recht. Ze zochten hulp en vonden in 
dat proces het geloof dat een nieuwe 
basis aan hun leven zou gaan geven. 
Een geloof dat hoop schonk, sterk 

Marco Figliola volgt zijn roeping tot het priesterschap

‘God roept mij hier, hier op deze 
plaats’
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maakte, een nieuwe, andere kijk op 
het leven gaf. Dat zelfs nieuw leven 
mogelijk maakte. Dankzij deze her-
nieuwde en vernieuwde huwelijkslief-
de werd mij en werd mijn zus het le-
ven geschonken.”

Een niet onbelangrijk ‘detail’, zegt 
Marco is dat zijn ouders het geloof 
vonden dankzij het Neocatechume-
naat dat binnen de parochie actief 
was. Zelf is hij op 14-jarige leeftijd ac-
tief aan de activiteiten van het Neoca-
techumenaat gaan deelnemen. “Ik 
was een vrij verlegen puber en bin-
nen de neocatechumenale gemeen-
schap had ik het gevoel dat ik mezelf 
kon zijn. Ik voelde me daar bemind 
door God en de andere mensen bin-
nen het Neocatechumenaat. Nu zeg 
ik: dat is de weg die God voor mij ge-
kozen had om tot geloof te komen.  
Wat ik daar heb mogen leren en erva-
ren, daar ben ik de parochiepriester 
en al die andere betrokken mensen 
nog altijd ontzettend dankbaar voor. 
Het heeft de basis gelegd voor mijn 
latere leven.”

... “binnen de neocatechumenale gemeenschap had ik het gevoel dat ik mezelf kon zijn”...
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Verrassende wending…
Het leren ging hem op de middelbare 
school goed af en dus was de start 
van een studie aan de universiteit – 
de universiteit van Bologna – een lo-
gische. In de tijd van adolescentie 
begon het al een beetje te kriebelen, 
voelde de jongvolwassene dan iets 
meer, dan iets minder een gevoel van 
roeping. “Maar ik had een vriendin en 
zij was een grotere werkelijkheid dan 
het gevoel voor een andere, nog heel 
vage roeping…” zegt hij over die tijd. 
“Ik was rond de twintig toen de roe-
ping echt begon te spelen. Maar ik 
moest van ver komen. Ik was wat los-
geraakt van het geloof en de ge-
meenschap van het Neocatechume-
naat. Ik leefde toen zoals alle andere 
jonge studenten in Bologna: vele acti-
viteiten, feesten, de studie… Eigenlijk 
had ik alles bereikt wat mij gelukkig 
had moeten maken. Maar dat leven 
bracht geen rust en vrede in mijn hart 
en geest. Ik voelde me kort gezegd 
doodongelukkig. Juist de echte en 
onherroepelijke ‘dood’ bracht een 
ommezwaai. Een oom overleed na-
melijk plotseling en die gebeurtenis 
confronteerde mij met het leven dat 
okay leek maar dat me helemaal 
geen voldoening gaf. Wat mij gered 
heeft, was de wetenschap dat de 
kerk en de gemeenschap van het 
Neocatechumenaat me konden hel-
pen. Ik zocht contact en mij werd 
aangeboden om in een seminarie van 
de gemeenschap enkele weken door 
te brengen, om er te werken en te 
bidden. Het was alsof Jezus Christus 
mij voor de eerste keer verkondigd 
werd… Het veranderde mijn leven, 
mijn kijk op het leven totaal. Ik voelde 
me zo diep vergeven en bemind dat 
de hemel voor mij als het ware weer 
openging. Op mij maakte een diepe 
indruk het Bijbelwoord waar Jezus te-
gen de rijke jongeling zegt: ‘wilt ge 
volmaakt zijn, ga dan naar huis, ver-
koop wat ge bezit en geef het aan de 
armen; daarmee zult ge een schat in 
de hemel bezitten. En kom dan terug 
om Mij te volgen’. Ik wist nog niet pre-
cies wat ik moest gaan doen maar de 
Heer trok mij op een sterke manier en 

leidde mij door een tijd van zuivering 
en rijping dankzij de begeleiding van 
een catechist en een priester. Het ge-
voel geroepen te zijn tot het priester-
schap, werd meer en meer een over-
tuiging, een weten zodat ik kon gaan 
zeggen: ja, hier ben ik Heer! Die roe-
ping werd dan ook sterker dan de 
omgang met mijn vriendin, de studie 
aan de universiteit, ja sterker dan wat 
dan ook…”

Geen eenrichtingsverkeer…
Marco vindt dat hij zijn eigen leven 
deels en tot op zekere hoogte kan 
spiegelen aan het leven van zijn ou-
ders: “Eigenlijk ondervond ik hetzelf-
de als mijn ouders eerder in hun le-
ven: wanneer iemand met problemen 
kampt, daar krijgt hij de kans om God 
te zoeken. Daar kan een geloofsweg 
beginnen. Niet dat het leven vervol-
gens van een leien dakje gaat. Zeker 
niet. Ook in het seminarie hier heeft 
God mij in mijn zwakheden geholpen, 
is Hij geduldig met mij geweest. Ik 
heb moeilijke periodes gekend. Vele 
maanden had ik bijvoorbeeld heel 
veel last van ontstekingen aan mijn 
kaak. Dat was een zware, pijnlijke 
last. Ik werd er opstandig van. ‘Heer,’ 
dacht ik zo ongeveer, ‘ik wil u volgen, 
wil voor u leven en dan legt u dit op 
mijn pad’. Wat heb ik dan ontdekt? 

Dat God van mij houdt zelfs wanneer 
ik het kruis probeer te ontvluchten! 
De liefde van God is geweldig. Zo 
zijn er vele andere confronterende 
momenten geweest, vooral in de eer-
ste periode van de opleiding. Nooit 
heeft de Heer mij verlaten, alle moei-
lijkheden heeft Hij voor mij overwon-
nen. Niet alleen maar ook in die tijd 
heb ik veel steun gehad van de men-
sen van de neocatechumenale ge-
meenschap en van de missiegezin-
nen hier in ons bisdom. Ik ben niet 
alleen in mijn missie, we trekken sa-
men op als één volk. De vreugde die 
ik ervaar als ik het evangelie verkon-
dig is altijd het sterkste bewijs ge-
weest voor mij dat God mij echt riep. 
Ik ben dan wel gezonden als missio-
naris maar dat is geen eenrichtings-
verkeer: samen met de mensen die 
op mijn weg komen, wil ik proberen 
Gods liefde door te laten schijnen, er-
aan mee te werken dat Hij de harten 
van mensen kan raken.”

Verdwaalde ijsbeer…
Eenmaal de stap gezet om de weg 
naar het priesterschap in te slaan, 
wees het lot ons land als de plaats 
aan waar hij de priesteropleiding aan 
het seminarie van de Neocatechume-
nale Weg Redemptoris Mater zou 
gaan volgen. Een hele stap, en zegt 

ROEPINGEN

... “ik wil proberen eraan mee te werken, dat God de harten van mensen kan raken” ...
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hij: “Het begin hier was moeilijk. Voor-
al de taal en het weer speelden me 
parten. Ik kan me bijvoorbeeld de 
dag nog herinneren dat ik op een 
voor mijn gevoel koude dag dik inge-
pakt op de fi ets naar de kerk ging. 
Daar aangekomen, kwam de koster 
me in hemdsmouwen tegemoet en 
keek me aan alsof hij een verdwaalde 
ijsbeer zag… En al zeg ik het zelf: 
lastig als het was, de taal heb ik me 
gaandeweg toch heel aardig eigen 
gemaakt. Deken Rob Merks met wie 
ik sinds mijn benoeming hier de de-
kenij deel, helpt mij ook om de taal-
vaardigheid te verbeteren. We heb-
ben een deal gesloten: hij probeert 
mijn Nederlands te verbeteren, dan 
leer ik hem Italiaans en op termijn be-
ginnen we met het Limburgs… Ik was 
overigens ook een andere kerkelijke 
betrokkenheid gewend. Het kerkelijk 
leven in mijn geboorteplaats leeft 
meer, veel meer dan hier. Al zie ik 
ook dat daar een ‘inhaalslag’ te zien 
zal zijn. Ook daar wacht verdere ont-

kerkelijking en 
krimp. Maar juist 
hier in Nederland 
heeft God een die-
pe overtuiging in mij 
doen rijpen: als Hij 
het hart van één 
mens werkelijk aan-
raakt dan is het ge-
noeg, daarin vind ik 
mijn vreugde!”

Aarden…
Blijdschap die ver-
schillende niveaus 
kent, zo kun je uit 
Marco’s woorden 
opmaken als hij het 
even over zijn sta-
getijd heeft. “Ik 
mocht twee jaar 
stagelopen in Zuid-
Afrika en het was 
een fantastisch 
mooie tijd. We trok-
ken met een team 
door het land om 
catecheses te ver-

zorgen. Daar heb ik veel van geleerd, 
vooral wat het betekent om met ande-
ren in de pastoraal samen te werken. 
Dat betekent een geschenk voor het 
leven. De tijd in Zuid-Afrika was zo 
mooi, zo boeiend, dat ik dacht dat 
het heel moeilijk ging worden om 
weer terug naar Europa te komen. 
Toch niet! Toen het zo ver was heeft 
de Heer mij zo een diepe vrede ge-
schonken dat ik toen zeker wist dat 
Hij mij hier riep. Ik groeide in het be-
sef dat ik deel uitmaak van deze 
Kerk. Ik ben dan ook vanaf het begin 
hartelijk ontvangen in de parochie en 
de samenwerking met de deken en 
met kapelaan Dölle heeft goed gehol-
pen en mij bemoedigd om hier te aar-
den. Ik kwam steeds meer tot het be-
sef dat God mij roept en Hij roept me 
híer. Het bewijs daarvan is voor mij 
dat Hij ervoor zorgt dat ik dan hier 
ook feitelijk gelukkig ben. Daarom 
ook ben ik emeritus bisschop Frans 
Wiertz dankbaar dat hij ons hierheen 
geroepen heeft. Niet alleen mij maar 

ook de missiegezinnen van het Neo-
catechumenaat. Ik kan me overigens 
nog goed het eerste gesprek herin-
neren met bisschop Wiertz tijdens het 
halfjaarlijkse scrutinium waar de bis-
schop de seminaristen van het Groot-
seminarie persoonlijk bezoekt. Hij 
vroeg onder andere wat ik gestu-
deerd had. ‘Ik deed een studie litera-
tuurwetenschappen’, zei ik, ‘maar die 
liet ik opzij om met het seminarie te 
beginnen’. Waarop hij stellig was: ‘die 
studie moet je afmaken!’ Voor mij 
sprak er een vaderlijke zorg en steun 
uit die mij er inderdaad toe heeft aan-
gezet om de studie op afstand weer 
op te pakken: dat betekende hier stu-
deren en in Italië tentamens – en uit-
eindelijk met goed gevolg - afl eggen. 
Nee, de steun van de bisschop was 
doorslaggevend om daarin inder-
daad te slagen.” 

Hij vult mij helemaal…
Marco weet zich sinds het begin van 
zijn opleiding aan het seminarie tien 
jaar geleden gesteund door velen. 
Het brengt hem tot een conclusie: “In 
mijn eigen omgeving zagen ze het 
niet echt aankomen dat ik priester 
wilde worden. Toen ik dat kenbaar 
maakte, hadden mijn ouders het er 
best wel moeilijk mee. Ze hebben tijd 
nodig gehad om eraan te wennen dat 
dat de weg was die ik in mijn leven 
moest gaan. Nu zijn ze heel blij, ge-
woon omdat ze merken hoe blij dit le-
ven mij maakt. Nee, als ik terugkijk 
zie ik dat God de juiste mensen op 
het juiste moment op mijn weg heeft 
gezet. Dat bevestigde me iedere 
weer opnieuw in mijn overtuiging dat 
ik op de goede weg was. Waar ik 
God vooral dankbaar voor ben? Hij 
vult mij helemaal op de plek waar ik 
moet zijn!”

ROEPINGEN

... “ik kwam steeds meer tot het besef dat God mij roept en Hij 
roept mij híer”...
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Nieuwe vader en moeder…
Tot zijn dertiende levensjaar kende 
het gezin met zes kinderen, waarvan 
hij de oudste is, geen bijzondere ups 
of downs. De klap van het overlijden 
van zijn moeder kwam des te harder 
aan. “Mijn vader kon bovendien de 
verantwoording niet aan om de kin-
deren de verdere weg de toekomst in 
te leiden”, zegt hij over die moeilijke 
tijd. “Maar we maakten deel uit van 
de Neocatechumenale Weg en wer-
den op ongelofelijke manier gesteund 
door andere leden. Er bleek zelfs een 
echtpaar bereid om ons - toch een 
half voetbalelftal… - in hun gezin op 
te nemen. Terwijl ze zelf al vijf kinde-
ren hadden! Een maand - op 16 juli, 
dag van O.L.V. van de berg Karmel - 
na het overlijden van mijn moeder 
bleek in dat gezin onze toekomst te 
liggen. Een gezin dat in de jaren 
daarna nog met vier broers werd uit-
gebreid! De momenten dat we met 
zijn vijftienen en onze ouders op pad 
gingen staan me nog levendig voor 
de geest. Mijn moeder was iedere 
keer maar aan het tellen of de hele 
club nog voltallig was… Nee, het was 
echt een wonder dat we in dat gezin 
terecht kwamen en meer nog: dat we 
nooit als buitenstaanders werden be-
jegend maar als hun echte kinderen 
werden behandeld, zonder onder-
scheid. Buitenstaanders zagen geen 
verschil. Het werden echt een nieuwe 
vader en moeder voor ons.”

God zal voorzien
Maar een gezin van die grootte on-
derhouden, dat was natuurlijk een he-
le opgave. Zeker toen economisch 
moeilijke tijden aanbraken. “Mijn stief-
vader kwam zonder werk te zitten,” 
herinnert Cesar zich die zoals hij het 

Wat Cesar Cortes Oviedo zelf mocht ervaren wil hij uitdragen

‘Ik wil de liefde van God 
doorgeven’
Comayagua ligt in het midden van Honduras en is 

de plaatsnaam die op de geboorteacte van Cesar 

Cortes Oviedo staat. Het gelijknamige bisdom be-

staat sinds 1963. In de voormalige hoofdstad van 

het land is de populatie en het aantal katholieken 

in die jaren bijna verviervoudigd, het aantal paro-

chies verdrievoudigd, het aantal diocesane pries-

ters vertienvoudigd. Die rangen zal de 35-jarige 

niet gaan versterken. Hij is lid van de Neocatechu-

menale Weg, volgde de priesteropleiding vanuit 

het seminarie Redemptoris Mater en wordt na zijn 

priesterwijding op 15 juni priester van het bisdom 

Roermond. Een portret van een bewogen leven…

tekst Frans Van galen foto’s bisDOm rOermOnD

... “het was echt een wonder dat wij na de dood van mijn moeder in dat gezin terecht kwamen”...
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noemt ‘broze tijd’: “Dat was een 
moeilijke periode, ja. Maar met veel 
inventiviteit en creativiteit en dankzij 
de steun van anderen slaagden we 
erin het hoofd boven water te hou-
den. Een voorbeeld: mijn stiefvader 
was bevriend met de bisschop van 
ons bisdom. Ook hij steunde ons. Op 
een bepaald moment schonk hij een 
blik poedermelk van drie kilo. Onder 
aan het blik had hij een briefje beves-
tigd met de tekst: ‘dit blik melk zal 
een teken voor jullie zijn, dat God al-
tijd zal voorzien’. Het bleek een profe-

tisch woord te zijn, want alles wat ons 
gezin nodig had, dat was er of kwam 
er. Het vertrouwen in Gods voorzie-
nigheid is sinds die tijd een vaste 
waarde in mijn leven geworden.”

Verzoening
“Die ervaring van bemind zijn door 
de stiefouders, die was zo sterk, het 
heeft de haat tenietgedaan die ik 
kende.” Daarmee geeft Cesar aan, 
dat bij hem in de puberjaren toch ook 
zwaarmoedige gedachten en gevoe-

lens opspeelden. “Mijn moeder was 
gestorven, mijn vader had ons verla-
ten, mijn stiefvader werd werkeloos 
en in dat licht werd ik opstandig. 
Worstelde met de vraag: waarom laat 
God dit allemaal toe? Ik besloot mijn 
eigen weg te gaan om te zoeken naar 
gerechtigheid en rechtvaardigheid. 
Maar op die weg heb ik fouten ge-
maakt, veel fouten… Tot mijn verba-
zing en later grote vreugde werd mij 
de zondigheid niet aangerekend. De 
kerkelijke gemeenschap sloot mij niet 
uit, binnen de schoot van het gezin 
bleef ik altijd welkom. De liefde van 
God die ik binnen die gemeenschap 
en dat gezin voelde, voelde als een 
warme deken die de kilte in mijn hart 
op den duur verdreef. Het gaf me ook 
de kracht om me met mijn biologi-
sche vader te verzoenen die ik acht 
jaar lang gehaat had. Zelf vergeven 
en bemind worden, dat heeft enorm 
geholpen om hem te ontmoeten en 
een nieuwe, zelfs liefdevolle relatie 
met hem op te bouwen. Van de mo-
menten die we nog samen mochten 
beleven - hij is een jaar geleden ge-
storven – heb ik enorm genoten.”

Existentiële crisis
Meer gelijkmoedig van gemoed ge-
worden, wierp Cesar zich op zijn stu-
dies. De universiteit was niet te hoog 
gegrepen voor hem waar hij de rich-
ting landbouwindustrie koos. Deze 
studie sloot hij met succes af, waar-
door hij zich landbouwingenieur mag 
noemen. Dus lijkt zijn conclusie ge-
rechtvaardigd: “Wat wil de mens nog 
meer! Ik had succes in de studie en 
gewoon succes in het leven. Ik deed 
alles wat ik wilde en leefde volgens 
het gezegde ‘carpe diem’: pluk de 
dag. En toch, toch bleef ik zoekende. 
Omdat ik diep vanbinnen voelde dat 
ik sterk ongelukkig was. Ik had op 
den duur zelfs geen zin meer in het 
leven… Voor mij was het een tijd van 
lijden, een existentiële crisis. Ik wilde 
daar verandering in brengen maar 
kon dat op eigen kracht niet. Ik was 
aan het verdrinken... ”

ROEPINGEN

... “het vertrouwen in Gods voorzienigheid is een vaste waarde in mijn leven geworden”...
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Ongewild maar ongetwijfeld verhoopt 
stonden zijn ouders aan de basis van 
de kentering in zijn leven… “In buur-
land Nicaragua werd een bijeen-
komst gehouden met en rond de initi-
ator van de Neocatechumenale Weg, 
Kiko Argüello. Ook vanuit mijn land 
gingen er mensen naar toe. Onder 
wie mijn ouders. Ze zeiden me mee 
te gaan maar ik had daar helemaal 
geen zin in. Maar zij hielden voet bij 
stuk. Ik moest en zou meegaan. Ik 
zwichtte en ging mee. Die ontmoeting 
in Nicaragua veranderde mijn leven 
totaal. De verkondiging van de liefde 
van God voor de mens door Kiko en 
anderen raakte mij zo diep dat ik een 
reuzestap maakte en me tijdens de 
slotbijeenkomst aanmeldde om pries-
ter te worden! Het gaf mij een gevoel 
van kairos, het gevoel van het juiste 
moment, de laatste kans die ik kon 
pakken om gered te worden. En in-
derdaad: ik hervond het leven…”

Kaas en koeien…
Cesar pikte het leven binnen de Neo-
catechumenale gemeenschap meer 
en meer op en werd op die weg be-
geleid. Totdat een voor hem onverge-
telijk moment aanbrak. ‘Ik weet het 
nog goed. Het was 19 november 
2007. Was bijna klaar met de studie 
aan de unie. De verantwoordelijke 
van de Neocatechumenale Weg in 
Honduras belde. ‘Cesar, hoe gaat 
het? En met je roeping?’
‘Goed’, zei ik.
En toen klonk het: ‘Houd je van 
kaas?’
Ik zei naar waarheid: ‘Ik ben gek op 
kaas’.
‘Houd je van koeien,’ bleek de slot-
vraag te zijn. Ik dacht: die goede 
man is me voor de gek aan het hou-
den. Maar niets was minder waar, 
bleek uit de slotzinnen. ‘Dat is hele-
maal goed, want je gaat naar Neder-
land!’ Zo begon het onverwachte 
avontuur voor mij in Nederland.”

Hij zag er de hand van God in dat hij 
hier terecht kwam, maar dat eerste 
jaar van gewenning, dat viel zeker 

niet mee. De taal, cultuur én het 
weer, de studie van allerlei theoreti-
sche vakken, en dat voor een beta-
man, het viel hem allemaal behoorlijk 
rauw op het dak. Maar de opvang en 
begeleiding binnen zijn gemeen-
schap van de Neocatechumenale 
Weg maakten het verschil. “Het zijn 
plaatsen waar ik me veilig voel. Waar 
ik kan rusten, waar ik mezelf kan zijn. 
Ik voelde gewoon dat ik op de plaats 
was waar God me wilde hebben.”

Echt missionaris…
Bij de afronding van de studie op 
Rolduc in 2015 werd hij op stage ge-
zonden naar Israël, waar hij drie jaar 
zou doorbrengen. ‘Daar heb ik mooie 
ervaringen opgedaan en ik had er 
best willen blijven. Maar mijn eerste 
verliefdheid gold Nederland en ik ben 
hier graag.’

Nog meer na zijn diakenwijding in ok-
tober verleden jaar. “De wijding bete-
kende voor mij een moment waarop 
mijn leven totaal veranderde. Een 
moment waarop ik echt en defi nitief 
voor God gekozen heb. Om hier in dit 
bisdom diaken te zijn. Dat verander-

ROEPINGEN

de ook de manier waarop ik in Neder-
land ben. Ik voel me nu echt missio-
naris. Niet zozeer om mensen iets te 
leren maar om samen met hen gelovi-
gen te zijn van de universele kerk. 
Samen de liefde van God beleven en 
leven, dat is mijn boodschap. Ik word 
bemind door God en wil die liefde 
aan de mensen doorgeven.”  

Cesar verheugt zich op zijn priester-
wijding. Vooral vanwege de geestelij-
ke dimensie maar ook omdat zijn hele 
familie – op een zus na die zwanger 
is – erbij aanwezig zal zijn alsook 
vrienden van de Neocatechumenale 
Weg uit Honduras. “Het is alsof ik de 
Heer hoor zeggen: ‘herinner je de tij-
den dat je het moeilijk had, toen heb 
Ik jou niet in de steek gelaten’. Zijn wil 
blijven volgen, dat is mijn zekerheid 
voor de toekomst, hier of waar dan 
ook!”

... “ik word bemind door God en wil die liefde aan de mensen doorgeven”...


