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BRIEF
Aan de bisdomstaven van de bisdommen van de Nederlandse 
Kerkprovincie inzake de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) per  
1 januari 2014

Utrecht, 19 september 2013

L.S.,

Bij dezen ontvangt u in bijlage 1 een handleiding die is bedoeld voor het (laten) 
aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) door een persoon 
die vanaf 1 januari 2014 een nieuwe aanstelling of benoeming verlangt voor 
één van de in bijlage 1a genoemde functies in de Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland. De bijlagen 2, 3 en 4 bevatten overige noodzakelijke informatie.

We vragen u bovengenoemde informatie spoedig onder de aandacht te 
brengen van - en te bespreken met  de rectoren van opleidingen, de betrokken 
bisschoppelijk gedelegeerde(n) alsmede de  benoemingfunctionaris(sen).

We verzoeken u vriendelijk de informatie  vervolgens -voor een gelijktijdige 
verzending in de bisdommen- op 15 oktober a.s. te verzenden aan de pastoors 
van de parochies alsmede de besturen van parochiële caritasinstellingen en 
de besturen van andere publieke kerkelijke rechtspersonen. Op 1 november 
a.s. wordt de informatie gepubliceerd op de website www.rkkerk.nl en wordt 
bekendheid gegeven aan de VOG-regeling middels een persbericht.

Wat is een VOG?
In het maatschappelijk verkeer is het al geruime tijd vanzelfsprekend dat van 
een persoon wordt gevraagd een VOG over te leggen alvorens een bepaalde 
taak of functie te kunnen gaan vervullen. De VOG is een verklaring waaruit 
blijkt dat het gedrag van de betreffende persoon in het verleden geen bezwaar 
vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 
Een speciale dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, COVOG 
(Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) genaamd, screent het gedrag 
van personen die een VOG aanvragen en geeft zo mogelijk de VOG af.

Voor sommige taken of functies in het maatschappelijk leven is de VOG al 
langer verplicht. Zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
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bepaald dat een onderwijzer, een gastouder en degene die toezicht houdt tijdens 
tussenschoolse opvang een VOG moeten overleggen. Ook wanneer iemand 
in zijn/haar taak of functie omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare 
personen, geld of goederen kan het overleggen VOG een noodzakelijke 
voorwaarde zijn voor het kunnen uitoefenen van die taak of functie.

Aanleiding voor introductie VOG-regeling
De Nederlandse bisschoppen en het Bestuur van de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen (KNR) achten het niet alleen noodzakelijk maar ook goed en 
wenselijk dat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland aansluiting zoekt 
bij de hiervoor geschetste maatschappelijke praktijk met betrekking tot het 
aanvragen van een VOG voor een bepaalde taak of functie. De conclusies 
en aanbevelingen van de (voormalige) Commissie van Onderzoek naar 
Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk zijn 
voor de Nederlandse bisschoppen en hogere oversten een reden temeer om 
de VOG systematisch te gaan voorschrijven voor de uitoefening van een 
bepaald aantal functies binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

De Nederlandse bisschoppen hebben daarom op 19 februari 2013 besloten dat 
voordat een in bijlage 1 bij deze brief genoemde functie (nummers 1 t/m 12) 
binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kan worden uitgeoefend, 
vanaf 1 januari 2014 een VOG moet zijn verkregen door de persoon die 
vanaf 1 januari 2014 in deze functie wordt benoemd of aangesteld.

In voorkomende gevallen zullen ook hogere oversten van religieuze instituten 
en van sociëteiten van apostolisch leven, verenigd in de KNR, voor nieuwe 
leden en voor een aantal functies binnen die instituten en sociëteiten een VOG 
gaan verlangen. Deze functies zijn op dezelfde lijst opgenomen (nummers 
13 t/m 15). De praktische invoering wordt binnen de KNR geregeld.

Vanaf wanneer en voor wie geldt de VOG-regeling ?
De regeling geldt niet voor personen die op 1 januari 2014 (ofwel benoemd, 
ofwel aangesteld, ofwel zonder benoeming of aanstelling) reeds feitelijk 
werkzaam waren in een of meer van de in bijlage 1 genoemde functies.
De regeling geldt wel voor iedere persoon die vanaf 1 januari 2014 voor 
de eerste keer of opnieuw wordt benoemd en / of aangesteld in een of meer 
van de in bijlage 1 genoemde functies, waarvoor het voorafgaand verkregen 
hebben van een VOG als noodzakelijke voorwaarde is voorgeschreven.
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Voorbeeld 1: Een priester, diaken of pastoraal pastoraal werk(st)er die op 
1 januari 2014 reeds met een bisschoppelijke zending en benoeming in een 
bepaalde parochie werkzaam is, behoeft niet alsnog een VOG aan te vragen. 
Om na 1 januari 2014 in een andere parochie een nieuwe bisschoppelijke 
zending en benoeming als priester, diaken of pastoraal werk(st)er te kunnen 
krijgen, is het voorafgaand daaraan verkregen hebben van een VOG echter 
een noodzakelijke voorwaarde.

Voorbeeld 2: Een persoon die op 1 januari 2014 reeds als koster werkt, 
behoeft niet alsnog een VOG aan te vragen. Om vervolgens  na 1 januari 2014 
een benoeming te kunnen krijgen als bestuurslid van een publieke kerkelijke 
rechtspersoon die ter zake van de financiën van deze rechtspersoon tekenbe-
voegdheid heeft, is voor deze persoon het voorafgaand daaraan verkregen 
hebben van een VOG echter een noodzakelijke voorwaarde.

Noodzaak van schriftelijke vastlegging van een benoeming of aanstelling in 
een functie waarvoor een VOG is vereist
Voor een goede introductie en implementatie van de onderhavige VOG-
regeling voor de in bijlage 1 opgesomde functies in de Rooms-Katholieke 
Kerk in Nederland is het noodzakelijk dat -voor zover dat nog niet geschiedt- 
iedere benoeming of aanstelling in een functie waarvoor een VOG vereist 
wordt schriftelijk wordt vastgelegd in een document dat zowel wordt 
ondertekend door degene die benoemt / aanstelt als door degene die in 
de functie benoemd / aangesteld wordt. In dit document dient te worden 
verklaard dat de vereiste VOG daadwerkelijk is verkregen. Voor de personen 
genoemd in de categorieën 8, 9 en 10 van de “Lijst van personen voor wie 
voor infunctietreding een VOG is vereist” (bijlage 1) is dit document de 
modelovereenkomst parochievrijwilliger.

VOG als extra toets naast andere vormen van onderzoek betreffende de 
geschiktheid van een kandidaat
In de praktijk zijn er meerdere methoden van onderzoek naar de geschiktheid 
van de kandidaat voor de verlangde functie. Naast onder meer het opvragen 
van een CV, gesprekken met de betrokkene en het inwinnen van referenties 
omtrent zijn/haar persoon en achtergronden, is de aanvraag van een VOG 
bedoeld om te kunnen vaststellen of er justitiële bezwaren zijn tegen de 
vervulling van de functie die hij/zij in de Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland wil gaan uitoefenen.
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De aanvraag van een VOG wordt zoals gesteld beoordeeld door de 
toetsende instantie, het COVOG. Deze beoordeling heeft een belangrijke, 
maar ook beperkte focus. Het COVOG baseert haar oordeel enkel op 
de bij justitie al dan niet bekende gegevens over de betrokkene, zoals 
strafrechtelijke veroordelingen en zaken die bij het Openbaar Ministerie nog 
in behandeling zijn, bijvoorbeeld een verdenking van een ernstig misdrijf 
(uit privacyoverwegingen kan enkel het COVOG, op basis van de bij justitie 
bekende gegevens van de betrokkene, de afweging maken of betrokkene 
geschikt is voor de functie waarvoor de VOG is aangevraagd). 

Nota bene: Om het COVOG in staat te stellen om deze afweging zo goed 
mogelijk te maken, is het van essentieel belang dat zowel de kerkelijke 
instelling als de aanvrager van de VOG het aanvraagformulier zo adequaat 
en zorgvuldig mogelijk invullen. Dit opdat het COVOG een goed beeld 
heeft van de aard en inhoud van de functie in de Rooms-Katholieke Kerkin 
Nederland waarop de aanvraag van de VOG betrekking heeft.

Voorts moet worden opgemerkt dat voor de vervulling van bepaalde functies 
in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland niet alleen het overleggen 
van een VOG als noodzakelijke voorwaarde wordt voorgeschreven, maar 
daarnaast aanvullende voorwaarden moeten zijn vervuld alvorens de 
functie kan worden uitgeoefend. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gewezen 
op het in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland  reeds gebruikelijke 
reguliere antecedentenonderzoek, dat voorafgaand aan de aanname dient te 
geschieden ten aanzien van alle kandidaten voor een functie/stage waarbij 
de kerkelijke overheid als benoemende of zendende instantie optreedt en 
waarbij de kandidaat al in een functie werkzaam is of is geweest met een 
benoeming of zending van een andere kerkelijke overheid (zie hiervoor 
het Protocol en Formulier inzake het navragen van de antecedenten op het 
gebied van seksueel misbruik door kandidaten voor een functie/stage waarbij 
de kerkelijke overheid als benoemende of zendende instantie optreedt- zie 
www.rkkerk.nl en www.knr.nl).

Vergoeding van kosten aanvraag van een VOG
Nadat de aangevraagde VOG door de betreffende persoon wordt verkregen, 
vergoedt de kerkelijke instelling aan wie de VOG vervolgens dient te worden 
overgelegd de kosten die zijn verbonden aan de aanvraag van de VOG.
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Nota bene: De staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en Van 
Rijn (VWS) hebben op 15 juli 2013 de Tweede Kamer laten weten dat het 
verstrekken van een gratis VOG voor vrijwilligers blijkens de pilot “Gratis 
VOG voor vrijwilligers” werkt en daarom vanaf het najaar van 2014 
structureel wordt ingevoerd.

Geldigheidsduur van een VOG
De Nederlandse overheid heeft aan de VOG niet een bepaalde geldigheidsduur 
gesteld. In de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland valt de geldigheidsduur 
van een VOG die is verkregen voor een bepaalde benoeming of aanstelling 
samen met de duur van die benoeming of aanstelling.

Handleiding voor het (laten) aanvragen van een VOG
In de bijlage bij deze brief treft u een handleiding aan waarin aan de hand 
van de betreffende overheidsdocumenten voor alle betrokkenen stapsgewijs 
uiteen wordt gezet 
- voor welke functies in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een 

VOG noodzakelijk is;
- op welke wijze een VOG moet worden aangevraagd;
- aan welke kerkelijke instelling de VOG moet worden overgelegd en 
- wie verantwoordelijk is voor de archivering en het beheer van de 

overlegde VOG. 

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de 
verantwoordelijke functionaris voor benoemingen van het bisdom waartoe 
u behoort.

De Nederlandse Bisschoppen vertrouwen er op dat de invoering van het 
VOG-vereiste voor de genoemde functies in de Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland zal bijdragen aan een klimaat van zorgvuldigheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. 

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Mr. dr. J.B.M. Nijhuis, diaken
Secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie
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Bijlagen
1. Handleiding voor het invullen van het aanvraagformulier voor een 

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
a. Lijst van personen voor wie vóór infunctietreding een Verklaring

omtrent het Gedrag VOG is vereist
b. Model Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

2. Model informatiebrief ter invoering van de Verklaring omtrent het 
Gedrag (VOG) in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

3. Model informatiebrief voor vrijwilligers die worden verzocht een 
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen

4. Model overeenkomst parochievrijwilliger
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BIJLAGE 1
Handleiding voor het invullen van het aanvraagformulier voor een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

In deze handleiding voor het aanvragen van een VOG wordt uitgelegd welke 
zes stappen moeten worden gezet om uitvoering te geven aan het besluit van 
de Nederlandse bisschoppen d.d. 19 februari 2013. In dit besluit is bepaald 
dat een kandidaat, voordat hij/zij een in het besluit genoemde functie bij 
kerkelijke instellingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 
(RKK) kan bekleden, eerst een VOG moet hebben verkregen. Nota bene: Dit 
besluit geldt voor infunctietredingen vanaf 1 januari 2014.

Stap 1
De kerkelijke instelling toetst of een VOG moet worden aangevraagd 
voor een kandidaat die een nieuwe aanstelling of benoeming verlangt 
voor een functie binnen die kerkelijke instelling 
Stap 2
Invullen van het aanvraagformulier voor een VOG door de kerkelijke 
instelling
Stap 3
Het overhandigen van het aanvraagformulier voor een VOG aan de 
kandidaat 
Stap 4
Het verder invullen van het aanvraagformulier voor een VOG en het 
indienen van dit aanvraagformulier door de kandidaat bij de gemeente 
waarin hij/zij ingeschreven staat.
Stap 5
De kandidaat overhandigt kopie van bewijs van indiening aan de 
kerkelijke instelling
Stap 6
Na ontvangst van de aangevraagde VOG zendt de kandidaat de VOG 
onverwijld door naar de kerkelijke instelling, die de ontvangst van de 
VOG schriftelijk aan de kandidaat bevestigt. Daarna volgt voordracht 
voor benoeming aan de betrokken bisschop dan wel, indien geen 
voordracht is vereist, schriftelijke vastlegging en effectuering van de 
infunctietreding door kerkelijke instelling 
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Per stap zal worden toegelicht, welke handelingen door wie dienen te worden 
verricht. Verwezen zal daarbij worden naar: 
Bijlage 1a Lijst van personen voor wie vóór infunctietreding een Verklaring 

omtrent het Gedrag (VOG) is vereist
Bijlage 1b Model Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG)

Mocht u opmerkingen of vragen hebben omtrent het besluit van de Nederlandse 
bisschoppen dan wel de in deze handleiding geschetste procedure dan kunt u 
zich wenden tot de verantwoordelijke functionaris voor benoemingen in het 
bisdom of in voorkomende gevallen tot de hogere overste van het betreffende 
religieus instituut of de sociëteit van apostolisch leven.

Stap 1
De kerkelijke instelling toetst of een VOG moet worden aangevraagd 
voor een kandidaat voor een functie binnen die kerkelijke instelling 

Voordat een kandidaat bij een kerkelijke instelling binnen de RKK in 
functie kan treden, dient door de betreffende kerkelijke instelling te worden 
vastgesteld of daarvoor ingevolge het besluit van de Nederlandse bisschoppen 
d.d. 19 februari 2013 een VOG is vereist. 

In Bijlage 1a zijn in de eerste kolom functies binnen de RKK weergegeven 
waarvoor een VOG dient te worden gevraagd met de daarbij behorende 
functiebenaming. 
In kolom 2 is een taakomschrijving weergegeven. 
In kolom 3 is aangegeven welke kerkelijke instelling binnen de RKK primair 
verantwoordelijk is ervoor zorg te dragen dat voordat de betrokkene in 
functie treedt de VOG is verkregen.
In kolom 4 is aangegeven wie er verantwoordelijk voor is dat de verkregen 
VOG in het archief wordt bewaard. 

Indien de te vervullen functie niet is vermeld in Bijlage 1a, kan de kandidaat 
in functie treden zonder dat de vervolgstappen 2 t/m 6 behoeven te worden 
gezet.
Indien de te vervullen functie in Bijlage 1a staat vermeld dienen ter uitvoering 
van het besluit van de Nederlandse bisschoppen de vervolgstappen 2 t/m 6 
te worden gezet.
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Stap 2
Invullen van het aanvraagformulier voor een VOG door de kerkelijke 
instelling

Indien bij stap 1 is vastgesteld dat voor de functie een VOG is vereist, dient 
voor de aanvraag van de VOG gebruik te worden gemaakt van bijgaand 
aanvraagformulier1 (Bijlage 1b).

Hoofdstuk 2.1 tot en met 2.6 moet worden ingevuld door de instelling die de 
VOG verlangt.

Taakomschrijving 2.2
Onder 2.2. van het aanvraagformulier dient te worden aangekruist dat het 
een aanvraag betreft voor een werkrelatie, ook al heeft deze bij bepaalde 
functies een vrijwillig karakter.
Bij functie kunt u volstaan met de toepasselijke functiebenaming, zoals 
vermeld in kolom 1 van Bijlage 1a.
Bij taakomschrijving dient de korte omschrijving van de betreffende functie 
te worden ingevuld, zoals vermeld in kolom 2 van Bijlage 1a.

(Toepasselijke functiebenaming invullen zoals vermeld in kolom 1 van Bijlage 1a)

(Toepasselijke taakomschrijving invullen zoals vermeld in kolom 2 van Bijlage 1a)

Screeningsprofielen 2.3 en 2.4
In het aanvraagformulier wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 
screeningsprofielen. Op basis van deze screeningsprofielen weegt het 
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) bij haar toetsing 
of al dan niet een VOG wordt verstrekt het maatschappelijke risico af tegen 
de persoonlijke belangen van de betrokkene. Van belang is dan ook dat het 
COVOG bij de aanvraag zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over de 

1 Op https://www.justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/ kan worden geverifieerd 
of het aanvraagformulier voor de VOG nog actueel is. Het is mogelijk dit formulier 
alhier te downloaden.
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aard en inhoud van de functie. Het COVOG kan daardoor de relevantie van 
eventuele bekende justitiële feiten beter beoordelen. 

Geen passend screeningsprofiel 2:3
In hoofdstuk 2.3 worden specifieke screeningsprofielen genoemd waarop de 
aanvraag van de VOG specifiek kan worden getoetst. Geen van deze in 2.3 
genoemde functies of doelen zijn echter van toepassing op de functies binnen 
kerkelijke instellingen zoals vermeld in Bijlage 1a. Vandaar dat de bovenaan 
2.3 gestelde vraag of de VOG-aanvraag betrekking heeft op één van de in 2.3 
genoemde functies of doelen met ‘nee’ dient te worden beantwoord. Daartoe 
dient onderaan 2.3 het vakje te worden aangekruist: “Nee, ga door met vraag 
2.4”.

Toelichting algemeen screeningsprofiel 2.4.
Alleen in het hoofdstuk 2.4 van het aanvraagformulier kan het 
screeningsprofiel worden verduidelijkt. Omdat de risicoprofielen van functies 
1 t/m 10 verschillen van de functies 11 en 12 (zoals vermeld in Bijlage 1a), 
verschilt ook de wijze waarop hoofdstuk 2.4 van het aanvraagformulier dient 
te worden ingevuld.

In te vullen bij functies 1 t/m 10 zoals vermeld in Bijlage 1a
Voor de in Bijlage 1a genoemde functies 1 t/m 10 kan dit door onder 
2.4 de nummers 84 en 85 aan te vinken (onderaan pagina 3 van het 
aanvraagformulier). Voor zover van toepassing kan ook nummer 71 worden 
aangevinkt 



Analecta 2013 nr. 3-4 (58) 57

In te vullen bij functies 1 t/m 10 zoals vermeld in Bijlage 1a
Daarnaast zal bij 2.5 (pagina 4 bovenaan) onder “ja” moeten worden toegelicht 
waarom deze specifieke functie een kritische toetsing van de aangevraagde 
VOG rechtvaardigt. Op basis van het besluit van de Nederlandse bisschoppen 
zal in ieder geval de navolgende toevoeging in het aanvraagformulier onder 
2.5 moeten worden vermeld, achter “toelichting”:

“Betrokkene zal op een integere wijze moeten kunnen omgaan met de vertrou-
wenspositie die hij/zij krijgt ten opzichte van kwetsbare personen die in een 
afhankelijkheidsrelatie tot hem/haar staan en/of met het gezag dat hem/haar 
op basis van zijn/haar positie binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 
zal worden toegekend.”

Betrokkene zal op een integere wijze moeten kunnen omgaan met de vertrouwenspositie die hij/zij 
krijgt ten opzichte van kwetsbare personen die in een afhankelijkheidsrelatie tot hem/haar staan en/
of met het gezag dat hem op basis van zijn positie binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 
zal worden toegekend.

In te vullen bij functies 11 en 12 zoals vermeld in Bijlage 1a
Voor de in Bijlage 1a genoemde functies 11 en 12 kan het screeningsprofiel 
worden verduidelijkt door nummers 12, 21 en 22 aan te vinken (pagina 3 van 
het aanvraagformulier).

(ten aanzien van functie 12 op Bijlage 1a)

(ten aanzien van functie 11 op Bijlage 1a) 

Op basis van het besluit van de Nederlandse bisschoppen zal in ieder geval 
voor de in Bijlage 1a genoemde functies 11 en 12 de navolgende toevoeging 
in het aanvraagformulier onder 2.5 onder “ja” moet worden vermeld, achter 
“toelichting”: 
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“Betrokkene zal op een integere wijze moeten omgaan met de vertrouwelijke 
gegevens waarover hij/zij op grond van zijn functie kennis zal dragen dan 
wel waartoe hij/zij toegang zal hebben en met de financiële middelen die 
vanuit zijn/haar functie aan zijn/haar zorg zullen worden toevertrouwd.”

Betrokkene zal op een integere wijze moeten omgaan;
(ten aanzien van functie 12 van Bijlage 1a) met de vertrouwelijke gegevens waarover hij/zij op grond 
van zijn functie kennis zal dragen dan wel waartoe hij/zij toegang zal hebben; 

(ten aanzien van functie 11 van Bijlage 1a) met de financiële middelen die vanuit zijn/haar functie aan 
zijn/haar zorg zullen worden toevertrouwd.

Ondertekening in 2.6

In hoofdstuk 2.6 dient het aanvraagformulier door de betrokken kerkelijk 
instelling te worden ondertekend.

Voor alle hierboven genoemde functies geldt dat bij het invullen van het 
aanvraagformulier zonodig nog specifieke elementen, die relevant kunnen 
zijn voor de beoordeling van de VOG, hieraan kunnen worden toegevoegd. 

Stap 3 
Het overhandigen van het aanvraagformulier voor een VOG aan de 
kandidaat 

Indien conform stap 2 het aanvraagformulier door de kerkelijke instelling 
is ingevuld en getekend, dient het aanvraagformulier aan de kandidaat te 
worden overhandigd. Praktisch is dat de kandidaat op de nog noodzakelijk te 
nemen stappen 4 t/m 7 wordt gewezen. 

Stap 4
Het verder invullen van het aanvraagformulier voor de VOG en het 
indienen bij de gemeente door de kandidaat 
 
Het ingevulde aanvraagformulier moet door de betrokkene zelf verder worden 
ingevuld (hoofdstuk 1.1 en 1.2 van het aanvraagformulier) en ondertekend 
worden ingediend bij de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven. Hij/zij 
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moet daarbij in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. De kosten 
van de VOG bedragen € 30,052. De aanvrager van de VOG ontvangt van de 
gemeente een bewijs van indiening van de aanvraag. Het COVOG behoort 
binnen 4 weken op de aanvraag van een VOG te beslissen. De beslistermijn 
is in de praktijk meestal korter.

Stap 5
De kandidaat overhandigt een kopie van het bewijs van indiening van 
het aanvraagformulier van een VOG aan kerkelijke instelling

Na ontvangst van het indieningsbewijs van de gemeente overhandigt de 
kandidaat kopie daarvan aan de kerkelijke instelling. Voor de kerkelijke 
instelling is het immers wenselijk om te weten of en zo ja wanneer de VOG 
is aangevraagd en wanneer een beslissing daarop kan worden verwacht. 
Nadat de aangevraagde VOG door de betreffende persoon wordt verkregen, 
vergoedt de kerkelijke instelling aan wie de VOG vervolgens dient te worden 
overgelegd de kosten die zijn verbonden aan de aanvraag van de VOG. 

Stap 6 
Na ontvangst van de VOG zendt de kandidaat deze onverwijld door 
naar de kerkelijke instelling, die de ontvangst van de VOG schriftelijk 
aan de kandidaat bevestigt. Daarna volgt voordracht voor benoeming 
aan de betrokken bisschop, dan wel indien geen voordracht is vereist, 
schriftelijke vastlegging en effectuering infunctietreding door de 
kerkelijke instelling 

Zolang de VOG niet is verstrekt, mag de kandidaat de beoogde functie niet 
vervullen. Het geniet de voorkeur om pas na de ontvangst van de VOG de 
betrokkene voor benoeming voor te dragen. De bisschop zal bij de beoordeling 
van de voordracht ook toetsen of de voorgeschreven VOG is bijgesloten.
In het geval geen voordracht is vereist kan na de verkregen VOG schriftelijk 
worden overeengekomen dat de kandidaat in functie treedt. 

In voorkomende gevallen kan ervoor worden gekozen een overeenkomst aan 
te gaan onder een opschortende voorwaarde die pas wordt vervuld zodra de 

2 Prijs september 2013. Vanaf het najaar van 2014 wordt het verstrekken van een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan vrijwilligers gratis.
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VOG is verstrekt. Dit houdt nog steeds in dat de infunctietreding pas kan 
plaatsvinden indien de VOG is verkregen. Door de overeenkomst met een 
dergelijke opschortende voorwaarde krijgt de kandidaat wel de zekerheid dat 
als de aangevraagde VOG wordt verstrekt hij/zij ook daadwerkelijk de functie 
kan vervullen. Het is niet toegestaan dat vooruitlopend op het verkrijgen 
van de VOG door de kandidaat al werkzaamheden worden verricht. Indien 
immers de VOG uiteindelijk wordt geweigerd, zou de kandidaat toch al 
werkzaamheden hebben verricht waarvoor hij/zij niet geschikt wordt geacht.

Nota bene: Geldigheidsduur van een VOG
De Nederlandse overheid heeft aan de VOG niet een bepaalde geldigheidsduur 
gesteld. In de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland valt de geldigheidsduur 
van een VOG die is verkregen voor een bepaalde benoeming of aanstelling 
samen met de duur van die benoeming of aanstelling.
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BIJLAGE 1A
Lijst van personen voor wie vóór infunctietreding een VOG is vereist

Functie Taakomschrijving Verantwoorde-
lijk voor VOG

Archivering 
VOG

1 degene die begint aan 
een opleiding tot priester 
of diaken, alvorens 
te kunnen worden 
toegelaten tot deze 
opleiding en alvorens 
de bij deze opleiding 
behorende stages te 
kunnen gaan doen

Functiebenaming:
Aspirant Priester/Aspirant 
Diaken

Betrokkene bekleedt in 
een kerkelijke omgeving 
een pastorale functie en 
begeleidt daarin (jong)
volwassenen en kinderen 
die in een pastorale 
afhankelijkheidsrelatie tot 
hem staan en wier fysieke 
en geestelijke integriteit 
hij onvoorwaardelijk 
dient te respecteren

rector 
opleidings-
instelling

rector 
opleidings-
instelling

2 degene die begint aan een 
anderssoortige opleiding 
tot een pastorale 
bediening, alvorens 
te kunnen worden 
toegelaten tot deze 
opleiding en alvorens 
de bij deze opleiding 
behorende stages te 
kunnen gaan doen.

Functiebenaming:
Aspirant Pastoraalwerker/
Aspirant Geestelijk 
Verzorger

zelfde taakomschrijving 
als onder functie 1

de 
Bisschoppelijk 
Gedelegeerde

de 
Bisschoppelijk 
Gedelegeerde

3 degene die verlangt als 
clericus geïncardineerd 
te worden in een 
bisdom van de R.-K. 
Kerkprovincie van 
Nederland, alvorens 
in een bisdom van de 
R.-K. Kerkprovincie van 
Nederland geïncardineerd 
te kunnen worden

Functiebenaming:
Aspirant Priester/Aspirant 
Diaken

zelfde taakomschrijving 
als onder functie 1

de Diocesane 
Bisschop

de Diocesane 
Bisschop
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4 degene die een zending, 
benoeming of pastorale 
aanstelling van een 
diocesane bisschop 
verlangt, alvorens deze 
zending, benoeming of 
pastorale aanstelling te 
kunnen verkrijgen

Functiebenaming: 
Priester/Diaken/
Pastoraalwerker/
Geestelijk Verzorger

zelfde taakomschrijving 
als onder functie 1

de Diocesane 
Bisschop

de Diocesane 
Bisschop

5 degene die op basis van 
een zending of opdracht 
van een kerkelijke 
gezagsdrager van de 
R.-K. Kerkprovincie 
van Nederland in een 
burgerlijke instelling 
werkzaamheden verricht, 
alvorens deze zending 
of opdracht te kunnen 
verkrijgen

Functiebenaming:
Priester/Diaken/
Pastoraalwerker/
Geestelijk Verzorger

zelfde taakomschrijving 
als onder functie 1

de Diocesane 
Bisschop

de Diocesane 
Bisschop

6 degene die als priester 
of diaken op reguliere 
basis pastorale 
assistentie verleent 
in een bisdom van de 
R.K. kerkprovincie van 
Nederland waartoe hij 
niet behoort, alvorens 
deze pastorale assistentie 
te kunnen verlenen

Functiebenaming:
Pastoraal Assistent of 
Emeritus die pastorale 
assistentie verleend

Betrokkene bekleedt in 
een kerkelijke omgeving 
een pastorale functie en 
begeleidt daarin (jong)
volwassenen en kinderen 
die in een pastorale 
afhankelijkheidsrelatie tot 
hem staan en wier fysieke 
en geestelijke integriteit 
hij onvoorwaardelijk 
dient te respecteren

de Diocesane 
Bisschop

de Diocesane 
Bisschop
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7 degene die op basis van 
een arbeidsovereenkomst 
met een publieke   
kerkelijke rechtspersoon 
met minderjarigen 
werkt, alvorens deze 
arbeidsovereenkomst te 
kunnen aangaan

Functiebenaming:
Medewerker Begeleiding 
Jeugd

Betrokkene bekleedt in 
een kerkelijke omgeving 
een pastorale functie en 
begeleidt daarin (jong)
volwassenen en kinderen 
die in een pastorale 
afhankelijkheidsrelatie tot 
hem staan en wier fysieke 
en geestelijke integriteit 
hij onvoorwaardelijk 
dient te respecteren

het bestuur 
van de 
kerkelijke 
instelling*

het bestuur 
van de 
kerkelijke 
instelling

8 degene die als kerkelijk 
vrijwilliger met 
minderjarigen werkt, 
alvorens met dit werk te 
kunnen aanvangen

Functiebenaming:
Vrijwilliger Begeleiding 
Jeugd

Betrokkene bekleedt in 
een kerkelijke omgeving 
een pastorale functie en 
begeleidt daarin (jong)
volwassenen en kinderen 
die in een pastorale 
afhankelijkheidsrelatie tot 
hem staan en wier fysieke 
en geestelijke integriteit 
hij onvoorwaardelijk 
dient te respecteren

de Pastoor of 
de Diocesane 
Bisschop

de Pastoor of 
de Diocesane 
Bisschop

9 degene die als kerkelijk 
vrijwilliger huisbezoek 
en/of ziekenbezoek doet, 
alvorens dit huisbezoek 
en/of ziekenbezoek te 
kunnen gaan doen

Functiebenaming:
Vrijwilliger Huis- of 
Ziekenbezoek

Betrokkene bekleedt in 
een kerkelijke omgeving 
een pastorale functie en 
begeleidt daarin (jong)
volwassenen en kinderen 
die in een pastorale 
afhankelijkheidsrelatie tot 
hem staan en wier fysieke 
en geestelijke integriteit 
hij onvoorwaardelijk 
dient te respecteren

de Pastoor de Pastoor

10 degene die als koster is 
aangesteld, alvorens deze 
aanstelling te kunnen 
verkrijgen

Functiebenaming:
Koster

Betrokkene bekleedt 
als koster in een 
kerkelijke omgeving 
een vertrouwenspositie, 
heeft daarin toegang tot 
kerkelijke goederen en 
vermogen en begeleidt 
kinderen en jongeren  
wier fysieke  en 
geestelijke integriteit hij 
onvoorwaardelijk dient te 
respecteren.

de Pastoor de Pastoor
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11 degene die als bestuurslid 
van een publieke 
kerkelijke rechtspersoon 
ter zake van de financiën 
van deze rechtspersoon 
tekenbevoegdheid 
heeft, alvorens deze 
tekenbevoegdheid te 
kunnen verkrijgen

Functiebenaming:
Tekeningsbevoegd 
Bestuurslid bijvoorbeeld 
Penningmeester of 
Voorzitter

Betrokkene bekleedt in 
een kerkelijke omgeving 
een bestuurlijke functie 
en vertrouwenspositie en 
heeft daarin beheers- en 
beschikkingsbevoegdheid 
over kerkelijk vermogen.

het bestuur 
van de 
kerkelijke 
instelling*

het bestuur 
van de 
kerkelijke 
instelling

12 degene die in een 
publieke kerkelijke 
rechtspersoon 
persoonsgegevens 
beheert, alvorens 
het beheer van die 
persoonsgegevens te 
kunnen verkrijgen

Functiebenaming:
Beheerder 
Persoonsgegevens

Betrokkene bekleedt 
in een kerkelijke 
omgeving een 
administratieve functie 
en vertrouwenspositie 
en heeft daarin toegang 
tot vertrouwelijke 
persoonsgegevens van 
kerkleden.

het bestuur 
van de 
kerkelijke 
instelling, bijv. 
bijvoorbeeld 
het bestuur 
van parochie 
of PCI

het bestuur 
van de 
kerkelijke 
instelling

13 degene die zich 
voorbereidt op het 
lidmaatschap van een 
religieus instituut

Functiebenaming:
Novice (aspirant 
religieus)

Betrokkene bekleedt 
in een kerkelijke 
omgeving een positie 
waarin pastorale 
afhankelijkheidsrelaties 
kunnen ontstaan met 
(jong)volwassenen en 
kinderen, wier fysieke en 
geestelijke integriteit hij 
onvoorwaardelijk dient te 
respecteren.

de Hogere 
Overste

de Hogere 
Overste
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14 degene die een 
belangrijke 
verantwoordelijkheid 
draagt voor het 
financieel-economisch 
beleid en beheren van een 
religieus instituut

Functiebenaming:
Administrateur, Leken-
econoom / Economisch 
Adviseur

Zie voor de concrete 
taakomschrijving 
de bijgevoegde 
onderdelen uit het 
‘Rechtspositiereglement 
voor personeel in dienst 
van religieuze instituten’, 
uitgegeven door de 
Konferentie Nederlandse 
Religieuzen

de Hogere 
Overste

de Hogere 
Overste

15 degene die geen lid is van 
het religieus instituut, 
maar die binnen het 
religieus instituut wel in 
directe opdracht van de 
Hogere Overste concrete 
taken voor die Hogere 
Overste vervult

Functiebenaming:
Contactpersoon 
religieuzen, Coördinator 
kloostergemeenschap, 
Theoloog / 
theologisch werker, 
Beleidsmedewerker /  
Bestuurssecretaris, 
Locatiemanager / 
directeur

Zie voor de concrete 
taakomschrijving 
de bijgevoegde 
onderdelen uit het 
‘Rechtspositiereglement 
voor personeel in dienst 
van religieuze instituten’, 
uitgegeven door de 
Konferentie Nederlandse 
Religieuzen

de Hogere 
Overste

de Hogere 
Overste
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INFORMATIEBRIEF
ter invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de 
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

Aan de pastoors van de parochies, de besturen van parochies, de besturen 
van parochiële caritasinstellingen

Rotterdam, 15 oktober 2013

Zeereerwaarde heren,
Geacht bestuur, geachte lezer,

In 2011 heeft de commissie Deetman zijn eindrapport gepresenteerd ter zake 
seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. In 
hun voorleesbrief naar aanleiding van het verschijnen van dit rapport schrijven 
de Nederlandse bisschoppen, dat het rapport “laat zien hoe in de afgelopen 
65 jaar een aantal minderjarigen die aan de zorgen van vertegenwoordigers 
van de Kerk was toevertrouwd, slachtoffer werd van seksueel misbruik (…) 
Hun basisvertrouwen is vaak geknakt en dit heeft ook voor hun naasten vaak 
pijnlijke en negatieve gevolgen met zich mee gebracht.” Bij de schaamte die 
dit oproept, hoort ook de opdracht herhaling te voorkomen. Transparantie en 
zorgvuldigheid zijn daarom in alle opzichten geboden.
Diezelfde transparantie en zorgvuldigheid dienen beoogt te worden met 
betrekking tot de financiën en de omgang met persoonsgegevens binnen de 
parochie.

Op basis van een besluit van de Nederlandse bisschoppen geldt vanaf 1 
januari 2014 in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland dat voor bepaalde 
categorieën personen die een nieuwe kerkelijke benoeming of aanstelling 
verlangen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet worden gevraagd 
alvorens zij kunnen worden benoemd of aangesteld.

De VOG moet worden aangevraagd voor:
- vrijwilligers die werken met jongeren;
- vrijwilligers die werken met persoonsgegevens;
- vrijwilligers die werken met financiën.



Analecta 2013 nr. 3-4 (58) 67

De bisschoppen en Hogere Oversten zullen in voorkomende gevallen een 
VOG aanvragen voor:
- priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers;
- priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers in opleiding.

Wanneer personen uit deze groepen na 1 januari 2014 een nieuwe benoeming 
of aanstelling krijgen moeten zij, alvorens te kunnen worden benoemd of 
aangesteld, in het bezit zijn van een VOG. De VOG maakt onderdeel uit van 
het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen en ordes en congregaties. 
E.e.a. is in het moderatorenoverleg van 3 oktober 2013 besproken met de 
pastoors van het bisdom Rotterdam.

Bijgevoegde informatie informeert u in detail over de stappen die u moet 
zetten vanuit uw verantwoordelijkheid. Achter Bijlage 1 (‘Handleiding voor 
het invullen van het aanvraagformulier voor een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG)’) vindt u in Bijlage 1a een lijst van personen voor wie vóór 
infunctietreding het verkregen hebben van een VOG is vereist. Daarbij staat 
ook aangegeven wie ervoor verantwoordelijk is dat de betreffende personen 
inderdaad in het bezit zijn van een VOG op het moment van infunctietreding. 
De persoon in kwestie vraagt de VOG aan bij de gemeente waar hij/zij 
woonachtig is. U coördineert de aanvraag en voldoet de eventuele kosten die 
verbonden zijn aan de aanvraag van een VOG.

Voor vrijwilligers die de in bijlage 1a nrs. 8, 9 en 10 genoemde functies 
gaan vervullen geldt dat op schrift vast moet liggen dat zij in het bezit zijn 
van een VOG. Dit vraagt van u dat u een vrijwilligersovereenkomst met 
deze vrijwiligers sluit, waarin melding wordt gemaakt van de VOG. In de 
bijlage 2 en 3 vindt u respectievelijk een ‘modelbrief voor vrijwilligers die 
worden verzocht een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen’ 
en een ‘modelovereenkomst parochievrijwilliger’. Deze informatie krijgt u 
kort na 1 november ook nog digitaal toegezonden en zal vanaf 1 januari 2014 
beschikbaar zijn via de extranet route.

Met de VOG sluit de Rooms-Katholieke Kerk aan bij een brede 
maatschappelijke tendens die beoogt goede waarborgen te geven voor de 
omgang met (jonge) mensen. Het is belangrijk deze stap te zetten. Door de 
gefaseerde aanpak, waarbij de VOG vanaf 1 januari 2014 geldt bij nieuwe 
benoemingen of aanstellingen en voor de aangegeven groepen, is er oog voor 
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de praktische uitvoerbaarheid van de invoering van de VOG.

We vertrouwen op uw goede medewerking.

Met een vriendelijke groet,

H.A. Verbakel
vicaris-generaal
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BIJLAGE 3
Model brief voor vrijwilligers die worden verzocht een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen

Geachte ….,

Met ingang van 1 januari 2014 geldt binnen de Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland dat pastorale beroepskrachten en enkele specifiek aangeduide 
groepen vrijwilligers, alvorens een nieuwe benoeming of aanstelling te 
kunnen verkrijgen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben. 
Ook priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in opleiding hebben een VOG 
nodig.

De regeling geldt voor bovenbedoelde personen die na 1 januari 2014 een 
nieuwe benoeming of aanstelling krijgen.

U heeft als vrijwilliger een VOG nodig, omdat u een nieuwe taak op u neemt 
en gaat werken met jongeren, met persoonsgegevens of met financiën.

Bij deze ontvangt u van ons het aanvraagformulier voor een VOG. Dit is door 
ons al voor een deel ingevuld. Hoofdstuk 1.1 en 1.2 van het aanvraagformulier 
moet u zelf nog invullen. We verzoeken u het aanvraagformulier daarna 
te ondertekenen en in te dienen bij de burgerlijke gemeente waar u staat 
ingeschreven. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

U ontvangt van de gemeente een bewijs dat u een aanvraagformulier voor een 
VOG heeft ingediend. Ik verzoek u mij (een kopie van) dit document te doen 
toekomen. Wanneer u de VOG heeft ontvangen van de gemeente (dit zal zijn 
binnen vier weken), verzoek ik u mij hiervan het origineel te doen toekomen.

In een vrijwilligersovereenkomst zullen we op schrift vastleggen dat u in het 
bezit bent van een VOG.

De kosten van het aanvragen van uw VOG dragen wij. U kunt deze declareren 
bij de penningmeester/secretaris.

De VOG maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse 
bisdommen. Met de VOG sluit de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 
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aan bij een brede maatschappelijke tendens die beoogt goede waarborgen te 
geven voor de omgang met (jonge) mensen het omgaan met vertrouwelijke 
gegevens, met geld of goederen. Het is belangrijk deze stap te zetten.

Voor meer informatie over de VOG verwijs ik u naar de website van de 
overheid: https://www.justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/

Informatie over de VOG en de Rooms-Katholieke Kerk vindt u op 
www.rkkerk.nl onder Kerk/Kerkprovincie.

Met vriendelijke groet,

[Naam pastoor]
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BIJLAGE 4
Model overeenkomst parochievrijwilliger

De ondergetekenden,

1. De parochie (naam van de parochie), hierna te noemen ‘de parochie’, 
hierbij wettig vertegenwoordigd door de voorzitter van het parochiebestuur 
(naam van de pastoor) en de secretaris van het parochiebestuur (naam 
van de secretaris)

 en 

2. (naam + voorna(a)(m)en) vrijwilliger)
 (adres vrijwilliger)
 (telefoonnummer vrijwilliger)
 (e-mail adres vrijwilliger)
 (geboortedatum vrijwilliger) 
 (bank/girorekening vrijwilliger)
 hierna te noemen `de vrijwilliger’, 
 komen als volgt overeen: 

1. Werkzaamheden 
1.1 De vrijwilliger zal ten behoeve van de parochie op aanwijzing van de 

pastoor met ingang van (datum) de volgende werkzaamheden verrichten:  
(omschrijving werkzaamheden van de vrijwilliger).

 De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij / zij op zich 
heeft genomen.

1.2 De onder 1.1. genoemde werkzaamheden mogen pas worden 
aangevangen zodra de vrijwilliger de benodigde Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) daadwerkelijk heeft verkregen.

1.3 Uitsluitend in overleg met de pastoor van de parochie worden in de onder 
1.1. overeengekomen werkzaamheden wijzigingen aangebracht.

1.4 De eindverantwoordelijkheid voor de inzet en de werkzaamheden van de 
vrijwilliger berust bij de pastoor van de parochie.

1.5 De vrijwilliger verbindt zich om ten minste … uur per week / per maand 
voor de parochie bovengenoemde werkzaamheden te verrichten op de 
overeengekomen dagen / uren.
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1.6 In geval van verhindering om de werkzaamheden te verrichten wegens 
ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger de pastoor hiervan 
tijdig op de hoogte stellen. 

1.7 De vrijwilliger heeft recht op passende begeleiding en periodiek 
werkoverleg. De begeleiding vindt plaats door … Het werkoverleg vindt 
plaats met …

1.8 In geval van onduidelijkheden, klachten of geschillen voortvloeiend uit 
de verrichting van de werkzaamheden kunnen beide partijen deze zo 
nodig voorleggen aan ….

2. Onkostenvergoeding
2.1 De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem / haar verrichte 

werkzaamheden.
2.2 De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. 

Vergoeding vindt alleen plaats na overlegging van een betalingsbewijs. 
De parochie zal de vergoeding maandelijks/per kwartaal overmaken op 
de bank/girorekening van de vrijwilliger.

2.3 Belopen de aldus betaalde onkostenvergoedingen meer dan € 125,00 per 
maand, dan worden deze door het parochiebestuur aan de Inspecteur der 
Directe Belastingen opgegeven. 

2.4 Tijdens perioden waarin de vrijwilliger niet beschikbaar is (wegens 
ziekte, vakantie of om andere redenen) of door de parochie niet wordt 
ingezet, wordt geen onkostenvergoeding betaald.

3. Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen 
3.1 Het parochiebestuur heeft wel / niet* een aansprakelijkheidsverzekering 

voor de vrijwilliger afgesloten. *Doorstrepen wat niet van toepassing is. 
3.2 Het parochiebestuur heeft wel / niet* een collectieve ongevallenverzekering 

afgesloten. *Doorstrepen wat niet van toepassing is. 

4. Aard van de overeenkomst 
4.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het 

Burgerlijk Wetboek. 
4.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de 

Ziektewet. De vrijwilliger is bekend met het feit dat hij / zij op basis 
van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 
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4.3 De relatie tussen de parochie en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding 
in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

5. Duur en einde van de overeenkomst 
5.1 Deze overeenkomst wordt van kracht onder de opschortende voorwaarde 

dat de vrijwilliger daadwerkelijk de benodigde Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) heeft verkregen.

5.2 Deze overeenkomst is voor de duur van (periode) aangegaan. 
5.3 De vrijwilliger alsook de parochie is bevoegd tussentijds deze 

overeenkomst te allen tijde zonder opzegtermijn te beëindigen.
De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt op (datum) te (plaats). 
De vrijwilliger heeft een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen. 

................................................... .............................................. 
(handtekening pastoor) (handtekening vrijwilliger)

...................................................
(handtekening secretaris parochiebestuur)
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VERTALING DECREET
‘Prorogatio competentiae’ betr. de rechtspraak van de Aartsbisschop 
van Utrecht op de territoria van de bisdommen Rotterdam en 
‘s-Hertogenbosch alsmede vertaling van art. 22 nr. 1 van de Normen 
voor de Interdiocesane of Regionale of Interregionale Rechtbanken, 
door de Apostolische Signatuur op 28 december 1970 uitgevaardigd 
(AAS 63 [1971] 486-492)

I. Vertaling decreet ‘Prorogatio competentiae’ 

Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur 
Prot. N. 4595/13 SAT 

Na voorafgaande consultatie van deze Apostolische Signatuur hebben 
de Bisschop van Rotterdam met zijn verzoek van 18 juni 2013, en de 
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch met zijn verzoek van 20 juni 2013 een 
verlenging aangevraagd van de bevoegdheid (prorogatio competentiae) van 
de metropolitane rechtbank van Utrecht om in eerste instantie rechtszaken 
van de bisdommen Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch te beoordelen en te 
beslechten. 

Dit vooropgesteld heeft het Hoogste Tribunaal van de Apostolische Signatuur 

- nadat de zaak zorgvuldig aan een onderzoek onderworpen werd;
- nadat rekening gehouden werd met hetgeen door de Bisschoppen van 
Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch uiteengezet werd aangaande de verhinderde 
activiteit van de diocesane rechtbanken vooral/met name/in het bijzonder 
(praesertim) vanwege gebrek aan medewerkers (ob ministrorum penuriam); 
- nadat in overweging genomen werd het feit dat de Moderator-Bisschop van 
de metropolitane rechtbank van Utrecht zijn toestemming gegeven heeft; 
- met behoud van het decreet dat door deze Apostolische Signatuur op 4 
november 2011 (prot.n. 4590/11 SAT) uitgevaardigd was, waardoor het 
decreet voor de oprichting van de interdiocesane rechtbank van de eerste 
instantie voor de behandeling van strafzaken in de Nederlandse Kerkprovincie 
werd goedgekeurd; 
- nadat de noodzaak als vaststaande gehouden werd, om in de bisdommen 
Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch een zetel op te richten voor de instructies 
met een of meerdere rechters (auditores) en notarii/notariae, om bewijzen en 



Analecta 2013 nr. 3-4 (58) 75

processuele handelingen te verzamelen (vgl. naar analogie art. 23 § 2 van de 
instructie Dignitas connubii); 

- nadat de Promotor iustitiae werd gehoord; 
- krachtens art. 124, n. 3 van de Constitutie Apost. Pastor bonus 

BESLOTEN:

dat aan de metropolitane rechtbank van Utrecht een verlenging van de 
bevoegdheid verleend wordt om - totdat anders voorzien wordt, rechtszaken 
van Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch in eerste instantie te behandelen en te 
beslechten, echter in die zin dat: 

1 vanaf 1 september 2013 de rechtbanken van Rotterdam en 
‘s-Hertogenbosch niet meer rechtszaken aannemen; deze moeten aan de 
metropolitane rechtbank van Utrecht overhandigd worden;

2) de behandeling van de zaken die op 1 september 2013 hangende 
zijn, behouden blijft naar analogie van het voorschrift van art. 29 van 
de Normen voor de Interdiocesane of Regionale of Interregionale 
Rechtbanken, door deze Apostolische Signatuur op 28 december 1970 
uitgevaardigd (AAS 63 [1971] 486-492); 

3) na afsluiting van de laatste zaak, die naar de norm van het voorschrift 
van art. 22 te behandelen is, dienen de rechtbanken van Rotterdam en 
van ‘s-Hertogenbosch als opgeheven te gelden met alle gevolgen van het 
recht. 

En (dit decreet) dient bekend gemaakt te worden aan de belanghebbenden 
met alle gevolgen van het recht. 

Rome, vanuit de zetel van het Hoogste Tribunaal van de Apostolische 
Signatuur, 13 augustus 2013. 

+ Frans Daneels, o. praem. 
Secretaris 

Joseph Fernand Mejia Yanez, M.G. 
Hoofd van de Kanselarij
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II. Vertaling Art. 22 nr. 1 van de Normen voor de Interdiocesane of 
Regionale of Interregionale Rechtbanken, door deze Apostolische 
Signatuur op 28 december 1970 uitgevaardigd (AAS 63 [1971] 486-492) 

1. Zaken die in eerste instantie worden behandeld, dienen overdragen te 
worden aan de rechtbank van de eerste instantie (thans Utrecht) mits de 
onderzoekspunten (dubia) nog niet volgens de normen van het algemene recht 
vastgesteld zijn. Aan deze (rechtbank) kunnen evenwel met toestemming 
van beide echtgenoten en de verdediger van de huwelijksband (zaken) 
overgedragen worden, welke de nietigheid van een huwelijk betreffen en in 
de fase van instructie verkeren. 

Als echter het voornoemde decreet van afsluiting van de zaak reeds 
uitgevaardigd is, moet de definitieve sententie door de rechtbank uitgesproken 
worden, waarbij de zaak geïntroduceerd is. 

In beide gevallen dient het beroep ingediend te worden bij de nieuwe 
rechtbank van beroep (thans Haarlem-Amsterdam) met behoud echter van 
de bevoegdheid, waarover in can. 1599 § 1, nr. 1 sprake is. 
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BRIEF
Kerkelijke rechtbank van het Bisdom  Rotterdam, Rotterdam, 
28 augustus 2013

Geachte priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers,

Bij dezen informeer ik u over recente ontwikkelingen die zich hebben 
voorgedaan bij de kerkelijke rechtbank van het Bisdom Rotterdam. Met deze 
brief wil ik u berichten over deze verandering.

Al sinds enkele jaren is het aantal procedures tot ongeldigverklaring en 
ontbinding van huwelijken zodanig dalende, dat ik tot de conclusie ben 
gekomen dat het wenselijk is om te komen tot vergaande samenwerking 
van het Bisdom Rotterdam met de rechtbank van het Aartsbisdom 
Utrecht. Op mijn verzoek, en met instemming van de aartsbisschop van 
Utrecht Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft de hoogste Rechtbank van 
de Apostolische Signatuur te Rome bij decreet d.d. 13 augustus 2013 
beschikt dat de kerkelijke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht ook 
bevoegd wordt voor het Bisdom Rotterdam. De kerkelijke rechtbank van 
het Aartsbisdom is dit al voor de bisdommen Groningen-Leeuwarden en 
Breda.

De nieuwe regeling wordt van kracht op 1 september 2013. Dat betekent, 
dat mensen die de geldigheid van hun huwelijk willen laten beoordelen 
vanaf 1 september 2013 terecht kunnen bij de kerkelijke rechtbank van het 
Aartsbisdom Utrecht. Wel wordt een locatie ingericht aan het Koningin 
Emmaplein zodat de mogelijkheid bestaat dat mensen in eerste instantie in 
het bisdom Rotterdam ontvangen kunnen worden. De behandeling van reeds 
lopende zaken zal waar mogelijk worden voortgezet.

Vriendelijk verzoek ik u om personen die in aanmerking komen voor 
een huwelijksprocedure bij de kerkelijke rechtbank in het vervolg door 
te verwijzen naar de kerkelijke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht 
(Postbus 14019, 3508 SB Utrecht t.a.v. mevr. G.C.F.H.M. Bax, notaria, tel. 
030 2391962, e-mail bax@aartsbisdom.nl). 

Huwelijkszaken die niet langs gerechtelijke weg behandeld hoeven te 
worden, zoals huwelijksverloven en huwelijksdispensaties, zullen ook in 
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de toekomst op de gebruikelijke manier door dr H. Flohr in het bisdom 
Rotterdam worden behartigd.

Ik ben de medewerk(st)ers van de kerkelijke rechtbank van het Bisdom 
Rotterdam dankbaar voor hun toegewijde arbeid van de laatste jaren. De 
aartsbisschop van Utrecht en de medewerk(st)ers van de kerkelijke rechtbank 
van het Aartsbisdom Utrecht dank ik voor de bereidheid om tot deze regeling 
te komen waarmee de rechtsbedeling voor het Bisdom Rotterdam blijft 
gegarandeerd.

Hoogachtend,

+ J.H.J. van den Hende
Bisschop van het Bisdom Rotterdam
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NIEUW OP KERKELIJKE KALENDER
Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester, 16 september 2013

Met ingang van 2014 zal de Nederlandse Kerk een nieuw feest vieren: het 
feest van Onze Heer Christus Eeuwige Hogepriester. Dit feest zal worden 
gevierd op de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren.

Priesterschap en inzet voor heiligheid
Het feest van Christus Priester wordt al verschillende jaren gevierd in 
diverse religieuze instituten en landen. In het Romeins Missaal is er reeds 
een votiefmis voor opgenomen. Het feest van Onze Heer Christus Eeuwige 
Hogepriester nodigt de hele Kerk uit het priesterschap van Christus te 
overwegen. Het bemoedigt alle gelovigen in hun inzet om Jezus na te volgen, 
speciaal hen die zijn geroepen tot het ambtelijk priesterschap. Gebeden wordt 
dat de priesters hun streven naar persoonlijke heiliging mogen beleven in een 
totale overgave aan God en de Kerk.

Opgenomen in de kerkelijke kalender 2014
In een brief aan de Bisschoppenconferentie gaf de Congregatie voor de 
Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten in Rome enige 
tijd geleden aan dat het mogelijk is dit feest op te nemen in de kerkelijke 
kalenders. De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt van deze 
mogelijkheid gebruik. Het feest zal voor het eerst op de kerkelijke kalender 
staan in 2014.

Achtergrond
De introductie van het feest van Christus Priester vindt plaats in het 
verlengde van de viering van het Jaar van de Priester (2009-2010). De 
liturgische formulieren die toen werden opgesteld voor de viering van Onze 
Heer Christus Eeuwige Hogepriester zijn nu beschikbaar gesteld via de 
bisschoppenconferenties. Het feest moet ook worden verstaan in de lijn van 
de Jaarlijkse dag van gebed voor de heiliging van de priester, die door de 
zalige Johannes Paulus II werd ingesteld.

Beschikbaar komen misformulieren
De inschrijving van dit nieuwe feest op de kalender van de Nederlandse 
Kerkprovincie, en de Nederlandse vertaling van teksten voor het misformulier 
(met Bijbellezingen), voor het getijdengebed en het Romeins martyrologium 
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zijn inmiddels door de Bisschoppenconferentie en de Congregatie voor de 
Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten goedgekeurd. De 
liturgische teksten worden gepubliceerd in de Liturgische Documentatie, dl. 
10, de bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie dat 
medio oktober 2013 zal verschijnen.
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HOMILIE
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende bij de Nationale Bedevaart Brielle in 
het Jaar van het Geloof, Brielle, 6 juli 2013 

Schriftlezingen: Gen. 12 , 1-4a; 1 Petr. 1, 3-9; Mc. 16, 15-20

Broeders en zusters in Christus, het is een rijkdom om hier in Brielle, op deze 
plaats van geloof samen te komen voor gebed en om de heilige eucharistie 
te vieren. Het thema van de Brielse bedevaart van dit jaar is: ‘Geroepen, 
Geloven, Gezonden’. 

Wanneer wij dit motto ‘Geroepen, Geloven en Gezonden’ tot ons laten 
doordringen dan mogen we beseffen dat God het initiatief heeft genomen: Hij 
heeft ons gemaakt, Hij draagt ons leven, Hij heeft zich naar ons toegewend. 

Het is God die ons roept, die ieder van ons uitnodigt. In de heilige Schrift 
kunnen we lezen dat God ons het eerst heeft liefgehad (cf 1 Joh. 4, 10). 
In antwoord  mogen wij van onze kant vertrouwen hebben in God, mogen 
wij Gods liefde beantwoorden door ons leven aan God toe te vertrouwen 
en ons aan Hem toe te wijden. En als je je in geloof durft toe te vertrouwen 
aan de Heer, dan pas kun je ook daadwerkelijk uitgezonden worden in zijn 
Naam. 

Uitgezonden worden is nooit een kwestie van ons eigen initiatief. Het is 
op basis van ons geloof, krachtens de roeping die wij van God ontvangen 
hebben. En als wij erop uit trekken omdat we gezonden zijn, is dat nooit 
alleen met onze eigen gaven en kracht. 

De Heer die ons roept en die ons zendt, gaat zelf met ons mee. Het staat met 
nadruk geschreven aan het einde van het Marcus-evangelie: de apostelen 
“trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en 
schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden” (Mc. 
16, 20). Deze woorden in het evangelie van Marcus zijn een geweldige 
bemoediging, want als we op eigen kracht zouden moeten gaan, dan zouden 
we de pelgrimstocht van ons leven in geloof nooit kunnen volbrengen. Op 
eigen kracht alleen zouden we nooit het uithoudingsvermogen hebben om 
steeds opnieuw op weg te gaan en van Gods woord te getuigen.



82 Analecta 2013 nr. 3-4 (58)

Broeders en zusters, in het Jaar van het Geloof mogen we heel bijzonder 
stilstaan bij geloof als een gave. Natuurlijk, het is ons eigen antwoord dat 
wij geven aan de Heer, maar altijd wel omdat God ons roept en ons het eerst 
liefheeft. 

Geloof wordt in de heilige Schrift vaak geassocieerd met vreugde en met 
blijdschap en dat is terecht want geloven in God is een rijkdom. Maar 
geloof speelt ook een rol in ons leven wanneer het moeilijk gaat, wanneer 
we vastlopen, wanneer we niet zo blij zijn, wanneer het ons zwaar valt. Als 
lijden ons treft zeggen we misschien: “Waar heb ik het aan verdiend? Waar 
heb ik het aan te danken?” En het kan voor mensen ook een reden worden om 
niet meer te geloven: “Waar is God? Waar moet ik naartoe?” 

Paus Franciscus heeft gisteren speciaal in het Jaar van het Geloof een nieuwe 
encycliek het licht doen zien, getiteld ‘Licht van het geloof’ (Lumen Fidei). 
In de nieuwe encycliek staat heel duidelijk dat ons geloof ook betrekking 
heeft op moeilijke tijden, wanneer we gevraagd worden om vast te houden 
aan Gods belofte. Het is niet zo, zegt paus Franciscus, dat geloof altijd alle 
duisternis wegneemt en alle moeilijkheden opzij schuift. Geloof is vaak eerder 
het licht op ons pad om onze stappen te leiden op de weg door duisternis 
en moeilijkheden heen (LF 57). Als ons geloof op alles betrekking heeft, 
dan gaat het dus niet alleen over zonnige dagen, maar ook over moeilijke 
momenten. 

Broeders en zusters, op deze plek in Brielle is geloof zeker ook verbonden 
met moeilijke gebeurtenissen. Negentien priesters en religieuzen die hun 
leven gaven, hebben hier in de momenten van ondervraging, gevangenschap, 
pijniging en dreiging, zeker duisternis en angst ervaren. Toch hebben ze niet 
gezegd: “Dan bestaat God zeker niet.” Ze hebben evenmin gevraagd: “Waar 
hebben we dit aan te danken?” Ze hebben het geloof vastgehouden, omdat ze 
zich geroepen wisten en gezonden door de gekruisigde en verrezen Heer. De 
negentien martelaren van Gorcum hebben hun leven gegeven. 

Je leven geven is niet vanzelfsprekend. De meeste mensen zijn aan hun leven 
gehecht. Je leven geven als martelaar - met de adembenemende vraag hoe je 
leven ten einde zal komen - is eigenlijk een onvoorstelbare stap. Maar ook 
martelaren hebben hun angsten, hun twijfel en verdriet. Zij zijn er evenwel 
van overtuigd dat geloven in God betrekking heeft op heel het leven, en dus 
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heel bijzonder dat het geloof een licht kan zijn in de uiterste momenten van 
ons bestaan.

Lijden is niet iets dat we al te gauw moeten verheerlijken. Maar als we lijden 
met Christus verbinden - de gekruisigde en verrezen Heer - dan mogen wij 
in geloof een andere weg zien. Jezus die ons leven heeft gedeeld, is aan het 
kruis in staat om zich toe te vertrouwen aan zijn Vader. Na eerst nog gezegd 
te hebben: “God, mijn God, waarom verlaat Gij Mij?” (cf. ps. 22) zegt Hij 
uiteindelijk: “In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest” (Lc. 23, 46). Zijn 
lijden heeft betekenis, omdat het getuigt van zijn liefde voor de mens. Zijn 
lijden heeft betekenis, omdat het de weg is naar Pasen, naar Verrijzenis. Het 
lijden heeft betekenis, omdat het laat zien dat God in zijn liefde sterker is dan 
dood en ellende. 

De martelaren van Gorcum, die geheel hun leven zagen in het licht van het 
geloof, zowel het mooie als het zware van het leven, hebben zich tot het 
uiterste met Christus verbonden, juist in die laatste uren. Zo kreeg hun leven 
een bijzondere betekenis, ook voor ons. Zonder het lijden te verheerlijken, 
is de afloop van hun leven een teken geworden van vertrouwen op God, en 
is hun leven heel bijzonder in hun stervensuur verbonden met de overgave 
van de Heer. Met de Heer begraven, met de Heer opstaan. Dat is waar de 
martelaren van Gorcum in vertrouwen en geloof naar hebben uitgezien. 

Zo staan we stil bij het diepe geloof van de martelaren, maar op deze plek in 
Brielle ontkomen we er ook niet aan om over ons eigen geloof na te denken. 
Zijn wij steeds weer bereid om uitgedaagd te worden op de weg van het 
leven, om gezonden te worden door de Heer? Wij zijn geroepen om elke dag 
opnieuw in geloof te leven, zoals (in de eerste lezing) Abraham op tocht ging 
en zich toevertrouwde aan de Heer. En zoals in de tweede lezing staat: dat 
wij het perspectief hebben van een toekomst bij God (‘erfenis in de hemel’). 
In geloof mogen we nu al weten dat zijn liefde en trouw garant staan voor 
onze toekomst in Jezus Christus. 

Broeders en zusters, paus Franciscus zegt in zijn encycliek Lumen Fidei dat 
geloof in zekere zin niet alle verklaringen geeft waarom wij lijden, waarom 
wij pijn hebben. Maar door het geloof weten we wel dat God naast ons staat, 
dat de Heer Jezus naast ons staat, onze tochtgenoot is door lijden en duisternis 
heen (‘een tegenwoordigheid die begeleidt’ LF 57). 
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Durven wij ons aan die Heer toe te vertrouwen die onze tochtgenoot wil 
zijn? Durven wij ons door die Heer te laten roepen en ons te laten zenden in 
de wereld van nu? Hoe vaak wordt ons geloof bevraagd? Zouden we durven 
getuigen? Hoe vaak wordt om ons geloof gelachen? Zouden we misschien 
zonder kwaad te worden toch weer het geduld op kunnen brengen om de 
rijkdom ervan te onderstrepen? 

Ons geloof komt bijzonder tot uiting in daden van liefde, in zorg voor onze 
naaste. Ook dat hoort bij ons leven in geloof. En in tijden van nood en lijden 
geeft geloof de aanzet om anderen te steunen en te troosten in Jezus’ Naam. 

Broeders en zusters, in de eerste lezing (Gen. 12, 1-4a) hoorden wij hoe 
Abraham door God werd geroepen: trek weg uit je land, trek weg uit alles 
wat je vertrouwd is, vertrouw je toe aan Mij. Ook deze woorden komen in 
de nieuwe encycliek naar voren. Paus Franciscus benadrukt dat God vraagt 
om weg te trekken: als we lijden, als we met de dood voor ogen sterven dan 
kan dit worden beleefd als “de laatste oproep van het geloof, het laatste ‘Trek 
weg uit uw land’, het laatste ‘Kom’ door de Vader uitgesproken, aan wie wij 
ons toevertrouwen met het vertrouwen dat Hij ons ook in de definitieve stap 
sterk zal maken” (LF 56).

Broeders en zusters, het is duidelijk dat de Heer ons niet alleen roept en zendt, 
maar ook dat Hij dichtbij ons blijft. Het evangelie verkondigt dat er tekenen 
werden gesteld door de leerlingen, maar dat de Heer hun tekenen sterkt en 
bevestigt en vrucht doet dragen. Zo ging het bij de apostelen in de Kerk van 
het eerste uur, zo ging het in het leven van de martelaren van Gorcum en we 
mogen in geloof zeggen dat dit ook het geval is in ons bestaan. De Heer blijft 
ons nabij (cf. Mt. 28, 20). 

Misschien denken veel mensen dat geloof op zijn retour is. We sluiten 
kerken, we zijn bezig met reorganisatie. Maar het geloof is ons juist gegeven 
om het te bewaren. Het is de Heer die het geloof aan ons toevertrouwt. Het 
is de Heer die ons roept en zendt. En al is er sprake van magere tijden, het 
doet niets af aan de volheid van ons geloof. Al lijkt het soms een periode van 
armoede, het doet niets af aan de rijkdom van onze band met de Heer. 

Nu we hier vandaag op bedevaart zijn, denken we niet alleen aan het geloof 
van de apostelen of aan het geloof van de martelaren van Gorcum, we staan 
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ook stil bij het geschenk van het geloof in ons leven nu, het geloof dat door 
de Heer in ons hart is gelegd en dat mag groeien. Het geloof mag een licht 
zijn in ons bestaan, een licht in ons hart, een licht in momenten van duisternis 
en bij moeilijkheden. 

Mogen we dan samen bidden: Heer, U hebt het geloof geschonken aan uw 
apostelen als een licht in de duisternis, U hebt de martelaren van Gorcum 
gesterkt, zodat zij in kracht van het geloof hun hart lieten spreken, ondanks 
angst en onzekerheid. Heer, help ook ons, wanneer U ons roept tot daden 
van liefde, tot een waarachtig getuigenis van geloof. Dat ons hart in staat zal 
zijn om onze roeping te volbrengen. Hier in de kerk mogen we met elkaar 
samen zingen en bidden: Ja en amen. We mochten uw woord ontvangen en 
in het sacrament van de eucharistie bent U onze gastheer en ons voedsel. En 
als we hiervandaan gaan, naar onze eigen plek terugkeren, ook dan mogen 
we zeggen: Heer, wat is geloof in U een rijkdom, wat is het geloof in U een 
houvast, een bevestiging in tijden van vreugde en sterkte in tijden van lijden. 
Heer, wees ons nabij, van dag tot dag, heel bijzonder in dit Jaar van het 
Geloof. Amen.
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HOMILIE
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende bij de afsluiting van het Jaar van het 
Geloof, Den Haag, Church of our Saviour, 24 november 2013
 
Dear brothers and sisters in Christ,

Today we celebrate the conclusion of the Year of Faith. Pope Benedict XVI 
initiated the Year of Faith on occasion of the fiftieth anniversary of the 
Second Vatican Council (1962-1965). Pope Benedict initiated the Year of 
Faith inviting us all to rediscover the richness of our Faith in Christ, the Son 
of God. 

Today, on the Solemnity of Our Lord Jesus Christ, Universal King, we 
are asked to celebrate our Faith to be ‘a journey that lasts a lifetime’. Our 
journey of Faith begins with baptism through which we can address God as 
Father, and it ends with the passage through death to eternal life, fruit of the 
resurrection of the Lord Jesus Christ (Porta Fidei 1).

Jesus Christ, Universal King. When we think about a king, in our society 
we think of a distinguished person who lives in a palace or a castle. And if a 
king visits a city or country, flags are everywhere, people are waving along 
the road: long live the king!

However in today’s Gospel (Luke 23, 35-43) we hear about a king quite 
different. Our King doesn’t live in a palace, and when the soldiers mocked 
Him, they offered Him vinegar. The people asked for His crucifixion. Our 
King Jesus, with poverty, pain and death. Our King Jesus: no palace, no 
wealth, no power.

One person, hanging at a cross next to Jesus said to Him: “remember me 
when you come into your kingdom.” It is a prayer, an act of Faith. And today 
when we celebrate the conclusion of the Year of Faith, are we able to make 
this prayer, this act of Faith too?

Especially in the Year of Faith, Pope Benedict asked us to renew our Faith in 
Jesus Christ: for this conversion is needed and we have to put our trust again 
in the Lord.
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Because Jesus Crucified is not the King of death but the King of life, the 
King of eternal life. At the cross God has revealed in its fullness the love 
that saves us and calls us to conversion of life through the forgiveness of sins 
(Porta Fidei 6).

“Caritas Christi urget nos” (2 Cor. 5,14), the love of Christ impels us, it is the 
love of Christ that fills our hearts. Through His love Jesus Christ attracts to 
himself the people of every generation (Porta Fidei 7).

On our journey of Faith, that lasts a lifetime, we are not only called to look 
at Jesus and to pray to Him, but we are also called to be inspired by the love 
of God in Jesus. The Year of Faith not only gives us the opportunity to renew 
our Faith but also to intensify the witness of charity. Faith without charity - 
pope Benedict said - bears no fruit (Porta Fidei 14).

When we pray to Christ: Lord remember me! we also have to open our hearts 
to our brothers and sisters who are in need. The love of Christ impels to 
respond to Gods love. “It is Faith that enables us to recognize Christ, and it 
is His love that impels us to assist Him whenever He becomes our neighbour 
along the journey of life” (Porta Fidei 14). He is our neighbour in all people 
in need.

Faith and charity each require the other. Supported by our Faith, let us look 
with hope at our commitment to God’s kingdom which is our commitment to 
the world - in communion with Christ our King - as we await “new heavens 
and a new earth in which righteousness dwells” (Porta Fidei 14).

At this very moment let us give thanks to God our Father who has made it 
possible to inherit the light and love of Christ (cfr. Col. 1, 12-20). May our 
commitment to His kingdom in faith and charity renew our lives, and renew 
the life of the Church, God’s instrument of evangelization in today’s world.

May the Year of Faith bear fruits. Today we celebrate its conclusion, but 
our vocation, God’s call in Jesus Christ will continue. And may we have the 
courage and the faith to respond to His call every day of our lives again.

Amen.
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INLEIDING
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende bij gelegenheid van 25 jaar diocesaan 
centrum Vronesteyn voor priesteropleiding en diakenopleiding, 
Vronesteyn, 1 oktober 2013

1. Continuïteit in geloofsverkondiging en geloofsbeleving

Vandaag vieren wij de vijfentwintigste dies natalis van Vronesteyn, ons 
diocesane centrum voor de diaken- en priesteropleiding. Een periode van 
vijfentwintig jaar is in de kerkgeschiedenis van meer dan tweeduizend jaar 
niet een indrukwekkende tijdspanne. Maar in de eeuwenlange geschiedenis 
van de Kerk blijft iedere afzonderlijke generatie belangrijk. Het is immers 
van essentieel belang voor de verkondiging van het evangelie, dat steeds 
opnieuw het geloof ingang vindt in een nieuwe c.q. in de komende 
generatie. 

In dit perspectief -wanneer het aankomt op de voortgang van het geloof door 
verkondiging in woord en daad- kan geen enkele periode van vijfentwintig 
jaar, geen enkele generatie gelovigen worden gemist. De voortgang van de 
verkondiging van het evangelie is niet gediend met een onderbreking in 
mensen en in tijd wanneer het gaat om de vitaliteit van ons geloof. 

Heel bijzonder nu we wereldwijd het Jaar van het Geloof vieren, zijn 
we ons -met paus Benedictus en met paus Franciscus- bewust van de 
noodzaak tot continuïteit in geloofsverkondiging en geloofsbeleving. 
Immers, de verkondiging van het geloof en de beleving van het geloof 
vormen bij uitstek het oogmerk van de Kerk. Belangrijk daarbij om te 
zeggen is: het gaat dan niet alleen om de verkondiging en beleving binnen 
de gemeenschap van de Kerk maar vooral ook om de verkondiging van het 
geloof naar buiten toe, de wereld in, opdat meer mensen tot geloof kunnen 
komen.

De verkondiging naar binnen en naar buiten zijn dus allebei belangrijk. 
We spreken doorgaans van evangelisatie wanneer het gaat om 
geloofsverkondiging naar buiten: met het oog op nieuwe gelovigen (missie). 
De aanduiding nieuwe evangelisatie staat tevens voor geloofsverkondiging 
naar binnen: om reeds gedoopte kerkleden opnieuw tot geloof te brengen. 
Kort gezegd in mijn eigen woorden: evangelisatie is geloofsverkondiging 
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naar buiten terwijl nieuwe evangelisatie geloofsvernieuwing van binnenuit 
betekent3.

Vandaag markeren wij het vijfentwintig jarig bestaan van ons diocesane 
centrum voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn. Wanneer het gaat om 
de corebusiness van dit huis, n.l. de vorming en opleiding van priesters en 
diakens, wil ik in deze voordracht graag drie punten naar voren brengen: (1) 
de zending van de Kerk als gemeenschap van geloof en als gemeenschap van 
geroepenen en de plaats van het gewijde ambt in de gemeenschap van de Kerk; 
(2) de vier dimensies  van de vorming tot priester en diaken, met de menselijke 
vorming als het fundament; (3) kijken naar de persoon van Christus.

2. De zending van de Kerk en de plaats van het gewijde ambt 

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft benadrukt dat de geloofsverkondiging 
tot het wezen van de Kerk behoort: ‘Zoals de Zoon door de Vader gezonden 
is, zo zendt Hij zijn apostelen [..] Dit plechtig gebod van Christus om de 
heilswaarheid te verkondigen, heeft de Kerk van de apostelen ontvangen om 
het tot aan de uiteinden der aarde uit te voeren’4. In het conciliedecreet over 
de missie-activiteit van de Kerk staat: ‘De pelgrimerende Kerk is krachtens 
haar natuur op zending gericht, omdat zij volgens het plan van God, de 
Vader, haar oorsprong vindt in de zending van de Zoon en de zending van de 
Heilige Geest’5.

De voortgang en de vervulling van de zending van de Kerk is een 
verantwoordelijkheid die alle leden van de Kerk aangaat: zowel degenen 
die het gewijde ambt bekleden alsook de christengelovigen op grond van 
hun ontvangen doopsel, hebben op een eigen wijze deel aan de zending 
van de Kerk. De constitutie over de Kerk Lumen Gentium zegt over de 
missioneringsopdracht van de Kerk: ‘Iedere leerling van Christus is, voor 
zijn deel (pro parte sua), met de geloofsverspreiding belast’6.

3 Paulus VI, Evangelii Nuntiandi (1974) art. 18. Cfr.: J. van den Hende, Parochies 
die getuigen van de Heer in woord en daad, in speciaal Bisdommagazine b.g.v. 
het Jaar van het Geloof: “Nieuwe evangelisatie, Kerk zijn in deze tijd” (december 
2012) pp. 28-29.

4 Vaticanum II, Lumen Gentium 17.
5 Vaticanum II, Ad Gentes 2.
6 Vaticanum II, Lumen Gentium 17.
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Waar het gaat om de vervulling van de zending van de Kerk is er dus 
voortdurend sprake van een samenspel tussen degenen die het gewijde 
ambt uitoefenen en degenen die op basis van het doopsel deel hebben aan 
het gemeenschappelijk priesterschap. In paragraaf 10 van Lumen Gentium 
staat een centrale zin over de verhouding van het algemeen priesterschap 
en het ambtelijk priesterschap. Duidelijk wordt gesteld dat het algemeen 
priesterschap van de gelovigen en het ambtelijke priesterschap wezenlijk 
op elkaar betrokken zijn. Ik citeer: ‘Het algemeen priesterschap van de 
gelovigen en het ambtelijk [..] priesterschap zijn weliswaar uiteraard en 
niet alleen naar rangorde van elkaar verschillend. Doch ze zijn op elkaar 
aangewezen en het ene zowel als het andere heeft op zijn bijzondere wijze 
aan Christus’ priesterschap deel’.

Lumen Gentium zegt: ‘De ambtspriester vormt en bestuurt, door de gewijde 
macht waarover hij beschikt, het priesterlijke volk; in de persoon van Christus 
voltrekt hij het eucharistisch offer en in naam van geheel het volk draagt 
hij het op aan God. De gelovigen van hun kant, doen door hun koninklijk 
priesterschap actief mee in de aanbieding van de eucharistische offergave. 
Zij oefenen het verder uit in het ontvangen van de sacramenten, in het gebed 
en de dankzegging, in het getuigenis van een heilig leven, in de onthechting 
en de daadwerkelijke liefde’7.

Waar het gaat om het gewijde ambt in de Kerk, mogen we het diaconaat 
niet onvermeld laten. Het Tweede Vaticaans Concilie herstelde -met 
de herinvoering ervan- het permanent diaconaat. De constitutie Lumen 
Gentium stelt dat aan de diakens de handen worden opgelegd ‘niet voor het 
priesterschap, maar voor het dienstbetoon’8.

7 Vaticanum II, Lumen Gentium 10.
8 Vaticanum II, Lumen Gentium 29. Zie ook Vaticanum II, Ad Gentes 16: ‘Het 

is (immers) van belang mannen die een echt diaconale bediening uitoefenen, 
door het goddelijk woord als catechist te verkondigen of door in naam van 
de pastoor en de bisschop leiding te geven aan verspreid liggende christelijke 
gemeenschappen of door de liefde te beoefenen in sociale en caritatieve werken, 
door handoplegging, welke vanaf de apostelen is overgeleverd, te versterken en 
nauwer aan het altaar te binden, opdat zij hun bediening door de sacramentele 
genade van het diaconaat doeltreffender vervullen’.
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Duidelijk is dat het gewijde ambt van bisschoppen, priesters en diakens in 
de Kerk een dienstwerk (ministerium) is, i.e. degenen die het gewijde ambt 
uitoefenen doen dit ten dienste van alle gelovigen, in Christus’ naam, met het 
oog op de aan de Kerk toevertrouwde zending.

3.  De vier dimensies van de vorming, met de menselijke vorming als 
fundament

Vronesteyn is bij uitstek de plaats waar in de loop der jaren in naam van 
de bisschop en ten dienste van het bisdom Rotterdam voortdurend aandacht 
wordt gegeven aan het belangrijke aandeel van priesters en diakens in 
de gemeenschap van de Kerk waar het gaat om de vervulling van haar 
zendingsopdracht tot geloofsverkondiging.

In dit huis is de afgelopen vijfentwintig jaren vaak gesproken en nagedacht 
over de opleiding tot priester en diaken. Het zou vreemd zijn als dat niet 
zo was. In dit huis van vorming en opleiding kwam de voorbereiding op 
het concrete dienstwerk van priesters en diakens alsmede hun aandeel in de 
zending van de Kerk dikwijls ter sprake. Immers, in Vronesteyn staan de 
opleiding en de vorming van nieuwe priesters en nieuwe diakens centraal. 

Wanneer het gaat om de studie tot priester of diaken bestaat er een 
welomschreven programma, grotendeels verzorgd en behartigd op 
Bovendonk in Hoeven en op de Tiltenberg in Vogelenzang. In algemene zin is 
het studieprogramma voor aanstaande diakens en priesters een voorgegeven 
pakket. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van zogeheten 
zij-instromers, blijft binnen de trajecten van studie de nodige ruimte voor 
maatwerk. Meer nog dan bij de studie is dit noodzakelijk bij de vorming van 
een kandidaat tot diaken of priester. 

Sinds de oprichting van Vronesteyn in 1988 is er aangaande de vorming 
van kandidaten tot het priesterschap en het diaconaat een aantal kerkelijke 
documenten verschenen die fundamenteel zijn waar het gaat om de vorming. 
In 1992 verscheen de postsynodale apostolische exhortatie Pastores dabo 
vobis over de vorming van de priesters in de huidige omstandigheden9. 

9 Johannes Paulus II, Pastores dabo vobis (25 maart 1992). Nederlandse vertaling, 
zie: SRKK, Kerkelijke Documentatie, jaargang 20, nummer 5 (1992).
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En in 1998 verschenen de basisnormen voor de vorming van permanent 
diakens10.

In het document Pastores dabo vobis geeft paus Johannes Paulus II een 
beschrijving van de vier dimensies van de priesterlijke vorming, n.l. de 
menselijke vorming, de geestelijke of spirituele vorming, de intellectuele 
vorming en de pastorale vorming11. De basisnormen voor de vorming van 
permanent diaken beschrijven eveneens deze vier dimensies: de menselijke 
vorming, de geestelijke vorming, de leerstellige vorming (in plaats van de 
aanduiding intellectuele vorming) en de pastorale vorming12.

Opnieuw komen deze vier dimensies van de vorming aan bod in het begin 
dit jaar in Rome verschenen directorium voor het ambt en het leven van de 
priesters, nota bene in het hoofdstuk over de permanente vorming13. In het 
kader van deze voordracht wil ik met name een moment stilstaan bij de eerste 
dimensie van de vorming, n.l. de menselijke vorming als het fundament van 
de vorming tot priester en diaken. 

Het is van groot belang in de opleiding tot priester of tot diaken grote aandacht 
te hebben voor de persoon van de kandidaat. De menselijke vorming is het 
fundament van de verdere vorming. In het directorium voor de priesters wordt 
gesteld dat de menselijke vorming objectief het platform en het fundament 
vormt waarop het mogelijk is het gebouw van de intellectuele, geestelijke en 
pastorale vorming te bouwen.

10 Congregatie voor de Katholieke Opvoeding, Basisnormen voor de vorming 
van permanent diakens (22 februari 1998). Nederlandse vertaling, zie: SRKK, 
kerkelijke documentatie, jaargang 28, nummer 1 (2000).

11 Pastores dabo vobis, artt. 43-59.
12 Pastores dabo vobis, artt. 66-86. Cfr. G. Pittau S.J., Het Tweede Vaticaans Concilie 

en de vorming van de priesters, in: AAVV., De vorming van de priester in de loop 
der eeuwen (Kerkrade 2001) 161-175. De auteur benadrukt dat de menselijke 
vorming (d.w.z. de affectieve-relationele vorming) de basis is van iedere vorming 
van de priester. De intellectuele vorming noemt hij instrument, de spirituele ofwel 
geestelijke vorming het hart en de pastorale vorming het doel.

13 Congregatie voor de Clerus, Directorium voor het ambt en het leven van de 
priesters (11 februari 2013). Nederlandse vertaling, zie: SRKK, Kerkelijke 
Documentatie 2013/nummer 2.
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Het is wellicht verleidelijk om als priester- of diakenstudent tijdens de studie 
meteen de pastorale vorming ter hand te willen nemen. Immers, zou men 
kunnen zeggen, ‘daar doe je het toch allemaal voor’. Natuurlijk het beeld 
van de Goede Herder staat hier prominent in de hal, en het is goed om de 
pastorale vorming voor ogen te houden als het doel van de opleiding en de 
vorming. Maar het begint bij de persoon van de kandidaat.

Het klinkt ook best redelijk om terstond te beginnen met allereerst de 
intellectuele vorming. Immers, je zou kunnen zeggen, ‘als bedienaar van 
de Kerk moet je gedegen antwoorden kunnen geven op geloofsvragen’. 
Natuurlijk, er leven bij parochianen talrijke vragen omtrent God en aangaande 
het geloof in God en het is zeker goed om die intellectuele en doctrinaire 
vorming als een noodzaak en een uitdaging te zien. Maar vóór alles is de 
menselijke vorming van de persoon van de kandidaat fundamenteel.

Het is terecht om te zeggen dat iemand van meet af aan ernst moet maken 
met zijn geestelijke vorming. Immers, priesters en diakens zijn geroepen 
om mannen van gebed te zijn en om een geestelijke band met de Heer en 
zijn Kerk op te bouwen. Het is daarom goed om niet voorbij te gaan aan de 
geestelijke of spirituele vorming. Maar de vorming heeft als fundament de 
vorming van de persoon van de kandidaat.

Aangaande de menselijke vorming schreef paus Benedictus in 2010 in een 
brief aan seminaristen: ‘het is belangrijk voor de priester die anderen zal 
moeten begeleiden op de levensweg tot aan de poort van de dood, dat hij zelf 
hart en verstand, rede en gevoel, lichaam en geest in de juiste balans heeft 
gebracht en dat hij menselijk ‘heel’ is’14.

Voorbij gaan aan de menselijke vorming mag derhalve nooit gebeuren. 
Pastorale ijver, intellectuele inspanning en vroomheid zijn belangrijk, maar 
zij mogen in de opleiding tot priester of diaken nooit in de plaats komen van 
een passende menselijke vorming van de persoon van de kandidaat.

Het directorium vervolgt de beschrijving van de menselijke vorming met te 
zeggen dat het voor een priester belangrijk is de blik op Christus gericht te 
houden waar het gaat om de ‘goedheid van hart, geduld, beminnelijkheid, 

14 Directorium (2013) art 93.
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geesteskracht, liefde voor de gerechtigheid, evenwichtigheid, trouw aan 
een gegeven woord, (in) overeenstemming met de verplichtingen die hij 
vrij op zich heeft genomen enz. in praktijk te brengen’. Dit laatste is een 
citaat uit Vaticanum II, uit het decreet over het ambt en het leven van de 
priesters15.

Vanuit de overtuiging dat er een verband bestaat tussen menselijk leven 
en geestelijk leven, noemt het directorium in artikel 93 aangaande de 
menselijke vorming vele aspecten van de persoon van de priester die aan 
bod moeten komen in het kader van deze (voortgezette) vorming, n.l. de 
priester moet nadenken over zijn maatschappelijk gedrag, over correctheid 
en wellevendheid (voortkomend uit liefde en nederigheid) in de verschillende 
vormen van menselijke relaties; over de waarden van vriendschap, over 
goede omgangsvormen.

De menselijke vorming moet ook bijdragen aan de menselijke rijping als 
persoon (‘waar men desnoods zijn toevlucht neemt tot de hulp van de 
psychologische wetenschappen’).

Dit houdt zondermeer een evenwicht en harmonie in teneinde als kandidaat 
te groeien in menselijke en affectieve rijpheid hetgeen ook verband houdt 
met kuisheid. Hierbij wordt ook het verstandig gebruik van televisie en 
internet genoemd.

In dit kader weidt het directorium maar liefst in twee alinea’s uit over de 
vorming in het gebruik van internet en nieuwe communicatie-technologieen, 
die gepaard dienen te gaan met soberheid en matigheid, ten behoeve van de 
verkondiging van Gods Woord en de viering van de sacramenten, van de 
geestelijke leiding etc. Kortom, een goed gebruik van de moderne media 
moet in dienst staan van de zending van de Kerk.

Het directorium besluit het artikel over de menselijke vorming met te zeggen 
dat het belangrijk is dat gelovigen zich niet zozeer tot de figuur van de 
priester (of de diaken) aangetrokken voelen, maar veeleer tot de persoon van 
Jezus Christus onze Heer.

15 Vaticanum II, Presbyterorum Ordinis (1965) art. 3.
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Zoals gezegd, het nieuwe directorium herneemt de vier dimensies van de 
vorming, zoals die ook te vinden zijn in Pastores dabo vobis over de priester 
en in de basisnormen voor de vorming tot permanent diaken. Opvallend 
is dat in het nieuwe directorium slechts in de beschrijving van de eerste 
dimensie van de vorming, de fundamentele menselijke vorming, de persoon 
van Christus ter sprake komt16. Dat is opmerkelijk, want bij geestelijke 
vorming en pastorale vorming is de link met Christus gauw gelegd en ook 
bij intellectuele vorming kun je niet om de persoon van Christus heen. 

Wellicht is het zo dat voor veel studenten en kandidaten de persoon van Christus 
niet in beeld lijkt te zijn wanneer men denkt aan de menselijke vorming, alsof 
Christus niet betrokken zou zijn in een dergelijke ontwikkeling. Integendeel, 
de menselijke vorming van een kandidaat met de nodige begeleiding (en zo 
nodig psychologische begeleiding) geschiedt in de nabijheid van de Heer, 
indien dit gebeurt in het licht van de roeping.

Het directorium sprak in het kader van de menselijke vorming over de 
blik gericht houden op Christus en over de mensen naar Christus brengen. 
Daarom wil ik met u stilstaan bij de persoon van Christus, bijzonder in het 
kader van de opleiding en vorming tot priester en tot diaken, en de specifieke 
taak van de priester en de diaken in dienst van de Heer en zijn Kerk.

4. Kijken naar de persoon van Christus

Onze blik richten op Jezus Christus. Hier in Vronesteyn sta je in de centrale 
hal vrijwel meteen oog in oog met het beeld van Jezus Christus, de Goede 
Herder. En mocht je bij een eerste bezoek aan dit huis toch achteloos aan 
het beeld voorbij gaan, dan kan het heel goed gebeuren dat rector Bakker je 
alsnog attendeert op het beeld van Christus, de Goede Herder.

Jezus Christus heeft een centrale plaats in Vronesteyn, zoals de persoon van 
Christus centraal staat in de opleiding en vorming tot priester en diaken. 
Christus is hier in Vronesteyn: de gastheer en de eerste bewoner. In de kapel 
op de eerste verdieping van dit huis is het de levende Heer die op unieke 
wijze aanwezig is in het heilig Sacrament. 

16 In Pastores dabo vobis en in de basisnormen aangaande de diaken wordt bij alle 
vier dimensies de persoon van Christus genoemd.
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Hierbij moet ik denken aan het dertiende hoofdstuk van het Johannes-
evangelie, waarin staat: ‘Het paasfeest was op handen, Jezus, die wist dat 
zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die 
de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe’17. Jezus stond op van tafel, legde zijn bovenkleren af, omgordde 
zich met een linnen doek, goot water in het wasbekken en begon de voeten 
van zijn leerlingen te wassen. De leerlingen waren verbaasd en Petrus riep 
uit: ‘Heer wilt Gij mij de voeten wassen?’ Na de voetwassing trok de Heer 
zijn bovenkleren weer aan en vroeg of de leerlingen begrepen hadden wat 
Hij deed. En Jezus zegt: ‘Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet 
gij terecht, want dat ben Ik [..] Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij 
zoudt doen zoals Ik u gedaan heb’. 

Christus is enerzijds Heer en Leraar, anderzijds is hij Dienaar van allen. Het 
Tweede Vaticaans Concilie spreekt heel duidelijk over het gewijde ambt van 
priester en diaken als een dienstwerk.

In de Catechismus van de Katholieke Kerk (1992) staat in artikel 1581: 
‘Het sacrament van de wijding maakt de wijdeling door een bijzondere 
genadegave van de heilige Geest gelijkvormig aan Christus, om als instrument 
van Christus ten dienste van de kerk te staan. Door de wijding wordt men 
bevoegd om te handelen als vertegenwoordiger van Christus, het hoofd van 
de kerk, in zijn drieledige taak van priester, koning en profeet’. 

In deze tekst uit de Catechismus wordt niet nader aangegeven wat het 
eigene is van het dienstwerk van de priester ten opzichte van het dienstwerk 
van de diaken. Immers, de bediening van de priester en van de diaken is 
onderscheiden van elkaar, al staan beide bedienaren in dienst van Christus, 
die Leraar en Heer en Dienaar is.

Op 9 oktober 1998 gaf paus Johannes Paulus II de goedkeuring om de tekst 
van artikel 1581 in de Catechismus van de Katholieke Kerk aan te passen, en 
wel de tweede zin: ‘Van Christus ontvangen de bisschoppen en de priesters 
de zending en de bevoegdheid om te handelen in de persoon van Christus 
het hoofd, diakens ontvangen de kracht om het Volk van God te dienen in de 
diaconie van de liturgie, van het woord en van de naastenliefde’.

17 Johannes 13, 1-20.
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In dit licht werd later in 2009 door toedoen van paus Benedictus XVI de tekst 
van canon 1008 van het kerkelijk wetboek gewijzigd18 en kreeg canon 1009 
een aanvulling, n.l. ‘Zij die bisschop of priester zijn gewijd, ontvangen de 
zending en de bevoegdheid te handelen in de persoon van Christus het Hoofd, 
terwijl de diakens de kracht ontvangen het Volk Gods waarlijk te dienen in de 
diaconie van de liturgie, van het woord en van de naastenliefde19. 

In de Catechismus en later in de Codex vond derhalve een nadere 
verduidelijking plaats van het dienstwerk van de diaken en de priester. De 
diaken dient Gods Volk in de persoon van Christus als Dienaar. De priester 
dient Gods Volk in de persoon van Christus het Hoofd, door leiding te geven 
en leraar te zijn. Dat wil zeggen de priester en de diaken zijn dienstbaar aan 
de Kerk en aan haar zending, overeenkomstig de eigen graad van de wijding. 
Als diaken en priester (en bisschop) zijn we geroepen en aangesteld om in 
ons dienstwerk steeds opnieuw Christus zelf voor ogen te hebben, en op 
specifieke manier, overeenkomstig de eigen graad van het ambt de Heer te 
representeren als Hoofd en als Dienaar. 

Daartoe is het nodig dat we bij de vervulling van ons ambt -en bij de 
voorafgaande vorming op de weg ernaar toe- Christus steeds beter leren 
kennen en ook onszelf als persoon met onze gaven (en tekorten) steeds meer 
durven aanbieden als instrument in dienst van de Heer en zijn Kerk.

Bij de aankondiging van het Jaar van het Geloof in 2010 benadrukte paus 
Benedictus in zijn brief Porta Fidei dat de liefde van Christus onze harten 
vervult en ons ertoe aanzet om te evangeliseren: ‘met zijn liefde trekt Jezus 
Christus alle mensen van iedere generatie tot zich: in iedere tijd roept Hij de 
Kerk bijeen en vertrouwt haar de verkondiging van het evangelie toe met 
een opdracht die steeds nieuw is’20. Zoals de bisschoppen, de priesters en 
de diakens krachtens de ontvangen wijding een eigen specifieke opdracht 

18 Benedictus XVI, Omnium in mentem (2009): ‘Sacramento ordinis ex divina 
institutione inter christifideles quidam, charactere indelibili quo signantur, 
constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur en deputantur ut, pro suo 
quisque gradu, novo et peculiari titulo Dei populo inserviant’.

19 Omnium in mentem: ‘Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus 
missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero 
vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis’.

20 Benedictus XVI, Porta Fidei (2010) art. 7.
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hebben ten dienste van de verkondigingsopdracht van de Kerk, zo hebben 
ook andere gelovigen krachtens hun doopsel een eigen aandeel in de van 
Christus gekregen zending, volgens het plan van de Vader en in kracht van 
de Geest.

5. Tot slot

Juist in het Jaar van het Geloof is het belangrijk om op de eerste plaats ook 
met de ogen van het geloof te kijken naar de Kerk. Voor een aantal mensen 
is het compleet nieuw om de Kerk te bezien in het kader van het geloof, voor 
anderen is dit een perspectief dat zij hebben losgelaten, voor weer anderen is 
dit doorheen de jaren evident gebleven. 

In het licht van ons geloof is het belangrijk om te benadrukken dat de Kerk 
weliswaar een instituut is (instelling vanwege God en van mensen21) die 
concrete organisatie behoeft maar dat we over de Kerk niet mogen denken in 
louter termen van organisatie22. 

De Kerk is op de eerste plaats een gemeenschap van geloof en een gemeenschap 
van geroepenen, waarin degenen die het gewijde ambt bekleden en alle 
gedoopten mogen samenwerken. En laten we niet vergeten dat de Kerk deel 
uitmaakt van de geloofsbelijdenis, als vrucht van de heilige Geest.

Die kracht van de heilige Geest wil ik vandaag heel bijzonder vragen 
voor Vronesteyn, de plaats bij uitstek in ons bisdom waar we aandacht en 
voortdurende zorg hebben voor de opleiding en de vorming van nieuwe 
priesters en diakens ten dienste van de voortgang van de verkondiging van 
het evangelie in woord en sacrament, in daden van liefde. 

Moge dit centrum zich daadwerkelijk voortdurend gedragen weten door het 
gebed van velen in ons bisdom. Het bisdom Rotterdam als gemeenschap van 
geloof, als gemeenschap van geroepenen.

21 Vaticanum II, Lumen Gentium 8.
22 J. Ratzinger, De kern van ons geloof (Lannoo 1970) 292: “we moeten de Kerk 

niet vanuit haar organisatie begrijpen, maar de organisatie vanuit de Kerk”.
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Met de apostel Paulus zegt de Kerk: ‘wee mij als ik het evangelie niet 
verkondig’ (1 Kor. 9, 16)23. En ik wil graag de aansporing van paus Franciscus 
herhalen in zijn preek aan het einde van de WJD op het strand van Rio op 28 
juli van dit jaar: ‘ga op weg, wees niet bang en dien’.

23 Cfr. Vaticanum II, Lumen Gentium 17.
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INLEIDING
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende tijdens de opening van het Jaar van 
Daden van Liefde en het slot van het Jaar van het Geloof, Den Haag 24 
november 2013

Vandaag hebben we de eucharistie gevierd in de Engelstalige 
parochiegemeenschap ‘Church of our Saviour’, om in het bisdom Rotterdam 
het Jaar van het Geloof af te sluiten. Dat had een speciale bedoeling, want 
het Jaar van het Geloof was een wereldwijde gebeurtenis. We hebben 
het geopend in de basiliek van Schiedam op de dag dat 50 jaar geleden 
het Tweede Vaticaans Concilie begon. En zo mochten we vandaag in een 
migrantenparochie in ons bisdom het jaar afsluiten, verbonden met paus 
Benedictus en paus Franciscus. Het Jaar van het Geloof. Het embleem is 
u bekend. Het is gemaakt in Rome en wordt gebruikt wereldwijd waar er 
aandacht wordt gegeven aan het Jaar van het Geloof. Het toont het schip van 
de Kerk, en het kruis van Christus, de wind in de zeilen, en met de letters 
IHS. Het embleem toont onze verbondenheid met Jezus Christus.

Jaar van het Geloof
Toen het Jaar van het Geloof begon was het op dat moment afwachten waar het 
in de parochies van ons bisdom weerklank zou vinden. Bij de opening bleek 
al hoeveel mensen naar de basiliek van Schiedam waren gekomen vanuit het 
bisdom. Er waren 500 zitplaatsen en de kerk was goed gevuld. We hebben op 
de website van het bisdom op vele manieren aandacht gegeven aan het Jaar 
van het Geloof. Door lezingen over het Concilie hebben we de documenten 
bestudeerd, onder meer de documenten Lumen Gentium en Gaudium et Spes 
over de Kerk die de boodschap van Christus’ liefde uitdraagt in de wereld. 
We hebben ook in parochies gelegenheden gezien die er waren om rond het 
Jaar van het Geloof bij elkaar te komen. Dat heeft vruchten gebracht om over 
het geloof te spreken. We hebben kunnen herontdekken hoe rijk we zijn met 
onze band met Christus. Dat is geen exclusieve vriendschap, want door en 
rondom Christus zijn we verbonden met velen. Zelf ben ik als bisschop op 
zo’n twintig plaatsen geweest in ons bisdom om een lezing te geven in het 
kader van het Jaar van het Geloof. Als je ziet dat op al die plaatsen zoveel 
mensen waren als nu hier, kun je zeggen dat vele groepen in parochies het 
Jaar van het Geloof als initiatief van de paus hebben opgenomen.
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De liefde van Christus
Paus Benedictus heeft in het document Porta Fidei (2011), waarmee hij het 
Jaar van het Geloof (2012-2013) aankondigde, een paragraaf gewijd aan de 
liefde (paragraaf 14). Als je gelooft in Christus dan moet je ook de liefde van 
Christus daarmee verbinden. Een geloofsbelijdenis die uitmondt in daden 
van liefde. Hij geeft daarbij verschillende teksten aan uit de heilige Schrift, 
zoals Matteüs 25 waarin staat te lezen: ‘wat je aan de minsten der Mijnen 
hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan’. Als Jezus dit zegt, is dat een oproep aan 
ons. Laten we ons raken door de kleinen in onze tijd, of hebben we misschien 
zelf de hulp van anderen nodig? Een andere tekst die de paus aanhaalt in 
dit verband is de Jakobusbrief, waarin de apostel Jakobus aan de eerste 
christenen zegt dat geloof en liefde bij elkaar horen. Zeg niet “smakelijk 
eten”, of  “heb het lekker warm” als iemand niet te eten heeft of geen kleren 
heeft. “Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan 
zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen” (Jak. 2, 14-18).

Geloof en liefde
We zouden kunnen zeggen dat het Jaar van het Geloof nu ten einde loopt, 
en dat we dat vieren vandaag. Maar we hebben in ons bisdom Rotterdam 
gemeend dat we extra aandacht moeten geven aan het gegeven dat geloof 
en liefde bij elkaar horen zoals de paus het zegt. Daarom willen we daar de 
komende maanden aandacht voor hebben. We gaan door met een Jaar van 
Daden van Liefde. Het embleem is daarvoor aangepast. Daden van liefde 
mogen onderstrepen dat ons geloof vrucht mag dragen in de tijd die komt. 
Daarom gaan we in het bisdom verder met een aantal activiteiten in het kader 
van Daden van Liefde. Het Jaar van de Daden van Liefde (niet een héél 
jaar) willen we afsluiten als de Nationale Bedevaart in Brielle plaatsvindt, 
op zaterdag 12 juli 2014. Immers, de mens kan geen grotere daad van 
liefde stellen dan zijn leven geven voor zijn vrienden (Johannes 15, 13). De 
Martelaren van Gorcum hebben hun leven gegeven voor Christus. Zij bleven 
trouw aan het geloof in de heilige eucharistie en zij bleven trouw aan de paus 
in Rome, de opvolger van Petrus. Ons geloof in de liefde van Christus is de 
bron van daden van liefde. We zullen daarom in de komende tijd de daden 
van liefde opnieuw benadrukken en inoefenen met elkaar.

Als pelgrim van hart tot hart 
Jongeren uit het bisdom hebben in Rio de Janeiro in Brazilië de 
Wereldjongerendagen meegemaakt, afgelopen juli. Ze hebben op het strand 
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in Rio paus Franciscus gezien, ze hebben gebeden met de paus en zijn preek 
gehoord. De paus zei in Rio: Ga op weg, als een echte pelgrim zoals de 
apostelen van het eerste uur. En: wees niet bang, vertrouw erop dat God 
met je meegaat. En: dien elkaar, want zo lijk je het meest op onze Heer. Als 
je als christen op weg gaat, dan  is dat niet alleen door het maken van een 
verre vliegreis, of waar dan ook naartoe reizen met de trein. Je gaat eerst 
en vooral op weg als je vanuit je geloof in Christus de ander, je naaste, wil 
ontmoeten. Juist dan ga je op weg als pelgrim van hart tot hart. En dan is 
het van belang niet bang te zijn, omdat je dingen en omstandigheden kunt 
tegenkomen waar je voor terugschrikt. En dien elkaar, want dat is wat Jezus 
ons heeft voorgedaan. Lees maar in het evangelie van Johannes hoe Jezus 
zijn leerlingen de voeten wast  (Joh. 13, 14-15). En Jezus zegt: ‘Zalig gij als 
gij er naar handelt’ (Joh. 13, 17b).  De voetwassing van de Heer laat zien dat 
geloof en daden van liefde samenhangen. De Heer waste de voeten van de 
leerlingen. Hij zei daarmee: Ik ben jullie Heer en Leraar en Ik doe jullie voor 
wat jullie elkaar moeten doen. Het wassen van voeten staat voor heel veel 
concrete daden van liefde die we kunnen doen voor elkaar, in Jezus’ Naam.

Geloof is een licht op ons pad
‘Wees niet bang, ga op weg en dien’. Die tekst staat ook achterop de 
programmakaart die speciaal werd gemaakt voor het Jaar van Daden van 
Liefde. We vinden die drieslag, aangereikt door paus Franciscus, zo belangrijk 
dat we hem op een sleutelhanger hebben laten zetten, zodat deze uitspraak 
goed blijft hangen. We willen u die sleutelhanger vandaag geven, met het 
oog op het doen van concrete Daden van Liefde, geworteld in ons geloof. 
Deze sleutelhanger met de drievoudige oproep van paus Franciscus zal het 
komende jaar nog vaker terugkeren, omdat we deze woorden van de paus in 
ons hart willen sluiten. De paus zei in zijn rondzendbrief (encycliek) Lumen 
Fidei van 29 juni 2013 (paragraaf 56-57) dat we als gelovige christenen 
niet loskomen van alle problemen in de wereld en niet gevrijwaard zijn 
van moeilijkheden, maar dat dan het geloof juist een licht is op ons pad 
om te zien wat ons te doen staat. Juist dan moeten we ook niet vergeten 
elkaar te dienen. Als je elkaar, je medemens, echt dient dan is dat ook zonder 
woorden waarachtige verkondiging van Christus, een uitgelezen vorm van 
verkondiging van het evangelie.

Ik wil afsluiten met gebed, om nu het Jaar van het Geloof te eindigen en 
het Jaar van de Daden van Liefde te beginnen, en daarvoor de zegen van de 
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Heer te vragen. Ik hoop dat we elkaar in het licht van de Daden van Liefde 
opnieuw mogen ontmoeten in de komende tijd, en dat we als Kerk van 
Rotterdam mogen groeien als instrument van de Heer, heel concreet onze 
naaste nabij, in Jezus’ Naam.
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BENOEMINGEN EN ONTSLAGEN

Juli - december 2013 

1 juli 2013
Mevrouw E.J.G. Rommens-Woertman, eervol ontheffing van de kerkelijke 
zending als pastoraal werkster van de studentenparochie H. Catharina van 
Alexandrië te Rotterdam.

9 juli 2013
H.J. Lugtenburg, benoeming tot lid van het bestuur van de Bisschoppelijke 
Brielse Commissie.
J.P.F. Glas, benoeming tot lid van het bestuur van de Bisschoppelijke Brielse 
Commissie.
Chr.N. Bergs, eervol ontslag ontslag als lid van het bestuur van de 
Bisschoppelijke Brielse Commissie.
Mevrouw Ch.A.M. Dierick-Pas, eervol ontslag als lid van het bestuur van de 
Bisschoppelijke Brielse Commissie.

15 juli 2013
Drs. D.A.C.A Gudde, goedkeuring en kerkelijke zending als pastoraal 
werker in de parochie H. Augustinus te Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en 
Wassenaar voor 1 jaar. 

29 juli 2013
C. Boomaerts CP, benoeming tot priester-assistent in zorgcentrum Irishof 
en zorgcentrum Bernardushof te Gouda en benoeming tot priester-assistent 
in de Kaapverdiaanse- en Portugeessprekende parochie O.L. Vrouw van de 
Vrede te Rotterdam.

1 augustus 2013
F.X.M.A. Baggen, benoeming tot diaken en lid van het pastoraal team van 
de parochie H. Theresia van Avila te Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, 
Dordrecht, Alblasserdam en Sliedrecht.  
Mevrouw M.J.S. Heikens Med, goedkeuring en kerkelijke zending als 
pastoraal werkster in de parochie De Goede Herder te Schiedam e.o. voor 
18 maanden.
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24 augustus 2013
Mevrouw C.L.M. van Straten, eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke 
zending als geestelijk verzorgster in het Psycho-Medisch Centrum Parnassia 
te Den Haag (met pensioen).

1 september 2013
G.A.M. Prins, benoeming tot diaken en lid van het pastoraal team van 
de parochie Sint Maarten te Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, 
Sassenheim en Warmond. 
G.Th.J. Lansbergen, eervol ontslag als pastor van de parochie H. Willibrordus 
te Lisse, Hillegom en De Zilk en per diezelfde datum benoeming tot lid van 
het pastoraal team van de parochie H. Augustinus te Katwijk, Oegstgeest, 
Voorschoten en Wassenaar.  
Mevrouw F.H. Timmermans MA, goedkeuring en kerkelijke zending als 
medewerkster Jongerenpastoraat bij de afdeling pastorale dienstverlening 
van het bisdom Rotterdam voor 2 jaar.
Mevrouw D.W.M. Bühler, goedkeuring en kerkelijke zending als pastoraal 
werkster in de parochie H. Theresia van Avila te Hendrik Ido Ambacht, 
Zwijndrecht, Dordrecht, Alblasserdam en Sliedrecht.
G.J. Brohm, eervol ontslag als diaken van de parochie Pax Christi te Woerden 
(met emeritaat).
Mevrouw L.A.M. Meijer, eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke 
zending als pastoraal werkster in de parochie De Goede Herder te Schiedam 
e.o. (vervroegd met pensioen).
Mevrouw C.C.D. Hofschreuder, eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke 
zending als pastoraal werkster in de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer (met 
pensioen).

1 oktober 2014
S.A. Kuik, eervol ontslag als pastor van de parochie H. Augustinus te Katwijk, 
Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar en per diezelfde datum benoeming 
tot kapelaan en lid van het pastoraal team van de parochie H. Willibrordus te 
Hillegom, De Zilk en Lisse.
Drs. G. Brink, eervol ontslag als diaken van de parochiefederatie HH. Clara 
en Franciscus te Langeraar e.o. en per diezelfde datum benoeming tot diaken 
van de parochie H. Augustinus te Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en 
Wassenaar. 
A.M. van Aarle, eervol ontslag als diaken van de parochie H. Augustinus 
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te Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar en per diezelfde datum 
benoeming tot diaken van de parochiefederatie HH. Clara en Franciscus te 
Langeraar e.o.
Drs. L.C.J. Everts, benoeming tot diaken van de parochie Pax Christi te 
Woerden e.o.
P.T.L.A. Falke, benoeming tot diaken van de parochie Church of Our Saviour 
te Den Haag. 
Mevrouw M.R. Hoffenkamp, eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke 
zending als moderator van de Sint-Laurenscollege te Rotterdam.
Mevrouw mr. G.T.M. Wüts, goedkeuring en kerkelijke zending als pastoraal 
werkster in de parochie H. Augustinus te Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten 
en Wassenaar.

22 november 2013
H.W. Hendriks, benoeming tot lid van het afdelingsbestuur van de NSGV in 
het bisdom Rotterdam.

25 november 2013
Mr F.G.H. Snippers, benoeming tot lid van het Diocesaan Bureau voor 
geschillen voor een nieuwe termijn van vijf jaar.

1 december 2013
P.G.M. van der Burg, benoeming tot lid van de Diocesane Caritas Instelling 
per  voor een extra periode van vier jaar.
C.A.F. de Vette, benoeming tot lid van de Diocesane Caritas Instelling voor 
een tweede periode van vier jaar.
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VERSLAG VAN DE PRIESTERRAAD
van het bisdom Rotterdam, 4 juni 2013 (2013-2)

Inhoudelijk gesprek: Samenwerking Geboden 2 / Samenwerking 
Geboden 3 en de invloed op de werkdruk en welzijn

Mgr. Van den Hende opent de vergadering met gebed en licht de keuze 
voor het onderwerp toe vanuit de agendacommissie. A. v.d. Helm leidt het 
onderwerp in. Samenwerking is ingegeven door krimp. Het is zaak keuzes 
te maken voordat de keuzes voor jou worden gemaakt, omdat er minder 
menskracht en middelen beschikbaar zijn. Keuzes maak je op basis van visie 
en binnen de mogelijkheden die er zijn gelet op de middellange termijn (vijf 
à tien jaar). Samenwerken beoogt het vrijmaken van krachten omwille van 
het evangelie. Dat betekent dat je een aantal dingen niet meer kunt doen 
en je moet bepalen welke dat zijn. Wat doe je centraal en wat lokaal? Dat 
geldt zowel het team als het parochiebestuur. Je moet taken rationaliseren 
en concentreren binnen het samenwerkingsverband en zaken samenbrengen 
die een lange termijn visie op de pastoraal vragen. Teamvorming maakt 
een goede taakverdeling mogelijk. Er is een sterke zichtbare pastoor nodig 
en een sterk pastoraal team dat goed kan samenwerken en communiceert. 
De pastoor hoeft niet alles te doen. Waar het in de discussie van vandaag 
om gaat is het maken van keuzes in de pastorale taak naar inhoud (visie en 
taakverdeling). Wat zijn de ervaringen van de leden van de Priesterraad, als 
leden van een pastoraal team, voor wat betreft deze wijze van werken? Is het 
mogelijk om het proces, waar je nu in zit, bij te stellen? Het gaat dus, in de 
woorden van Mgr. Van den Hende, om inhoud en functioneren van het team 
in onderscheidenheid en in gezamenlijkheid.

In het gesprek wordt bevestigd dat samenwerking uit krimp is geboren. Het 
is wennen dat er minder sprake van nabijheid is dan voorheen. Het brengt 
echter ook mensen bij elkaar. Je komt op andere plaatsen. Dus er zijn ook 
positieve kanten. Dat geeft een dubbel gevoel en daarom is er sprake van 
een spanningsveld. De spanning zit ook in de eigenheid van de lokale 
gemeenschap en wat die wil en wat het pastoraal team wil.

Opgemerkt wordt dat mensen bewuster kiezen. Tegelijkertijd zijn ze meer 
eenling dan vroeger en kiezen ze op momenten voor de Kerk en niet 
voor een langdurig contact. Dit is een breuk met de traditie van de Kerk 
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als gemeenschap. Hoe krijg je mensen betrokken op elkaar als gelovigen 
en kunnen anderen de pastoor daarbij ondersteunen? Geopperd wordt dat 
parochies beter luisteren naar de ‘klanten’ en goed kijken naar hun aanbod. 
Is overigens ook de pastor geen man van de gemeenschap meer, maar meer 
een individu?

Ook wordt gewaarschuwd om op te passen met het woord ‘gemeenschap’. 
Als er koffie gedronken wordt na de viering, zit iedereen altijd aan zijn eigen 
tafeltje. Het gaat om het antwoord op de vraag hoe we echt contact kunnen 
creëren, al is het maar even, in deze maatschappij met deze verbrokkeling en 
achtergrond. Gesteld wordt dat ook in geval van kortlopende contacten wel 
gekeken moet worden naar hoe mensen medeverantwoordelijkheid kunnen 
dragen. Er moet gewerkt worden aan geloofsverdieping. Dat levert kleinere 
cellen op voor een bepaalde tijd. Daarna gaat men een nieuw traject in of 
soms ook niet.

Voor de postmoderne mens zou het goed zijn om in te zetten op individueel 
pastoraat, maar daar is geen tijd voor. Samenwerking Geboden 2 en 3 vragen 
om tweedelijnswerk, maar het individueel pastoraat levert energie op, omdat 
je mensen kunt motiveren voor je gemeenschap. De parochies kunnen niet 
zonder individueel pastoraat. Gesteld wordt dat samenwerking juist ruimte 
kan bieden voor individueel pastoraat vanwege de aanwezigheid van een 
team of een centraal secretariaat. Overigens ziet individueel pastoraat er 
anders uit dan vroeger, net als de gemeenschap. Elk pastoraal gesprek mag 
eindigen met een gebed, anders is het geen pastoraal gesprek. De individuele 
pastorale route moet worden ingebed in de route van gezamenlijkheid. Je 
kunt het individuele pastoraat niet loslaten, maar ook niet in den blinde 
aanbieden.

De apostel Paulus reisde rond, bleef een tijdje op een bepaalde plek en had 
dan een band met de mensen waar hij woont. Zou dat in deze tijd ook kunnen? 
Bij missionarissen in Afrika werkt het ook zo. De lokale gemeenschap moet 
sterk genoeg zijn om het een tijdje vol te houden. Het persoonlijke contact is 
dan wel belangrijk.

Door een pastoraatgroep kunnen kernvrijwilligers een deel van de taken 
overnemen. Opgemerkt wordt dat het wel degelijk iets uitmaakt of de pastor 
komt of een lid van de pastoraatgroep. De pastoraatgroep speelt vooral een 
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rol speelt in de opbouw. De leden geven tips, kennen de gemeenschap vaak 
beter dan de pastor.

De vreugde is te vinden in de activiteiten die je samen aanpakt, efficiency, 
dingen die werken waardoor minder meer wordt. Je verantwoordelijk weten 
voor elkaar, samen de klus klaren, elkaar vervangen.

Het gesprek over Samenwerking Geboden 2 en 3 gaat ook over de 
kerkgebouwen. Het project ‘Tent van God’ werd on hold gezet met het oog 
op Samenwerking Geboden 2 (en 3). Nu is het wel de tijd om de volgende 
stap te zetten: wat is er nodig aan gebouwen per cluster? Een van de leden 
van de Priesterraad verwijst naar een prikkelende uitspraak van R. Peeters in 
het kader van de VPW en met het oog op de discussie, namelijk ‘investeer 
de komende tijd meer in stenen dan in mensen’. Een kerkgebouw doet veel 
met mensen.

Herbestemming van kerkgebouwen is nodig. De crisis beperkt de 
mogelijkheden.
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VERSLAG VAN DE PRIESTERRAAD
van het bisdom Rotterdam, 17 september 2013 (2013-3)

Inhoudelijk gesprek: hoe geef je vorm aan je geestelijk leven

W. Bakker leidt het agendapunt in. Hij heeft zich aanvankelijk afgevraagd of 
dit wel een onderwerp voor de Priesterraad is. Geestelijk leven is persoonlijk. 
Deze bespreking kan echter ook een bijdrage zijn voor de bisschop als 
geestelijk leidsman, vader, om inzicht te krijgen in het geestelijk leven van de 
priesters met het oog op hun welzijn. Een priester staat in relatie tot de Heer, 
tot de bisschop en tot de mensen voor wie hij is aangesteld. De spiritualiteit 
van de diocesane priester - reguliere priesters hebben een meer uitgebreide 
structuur - bestaat uit liturgie en gebed.

Geestelijk leven is invulling geven aan het dubbelgebod. Geestelijk leven 
wil zeggen: leven door de Geest en je laten leiden door de Geest, niet door 
de wereld waarin we leven. Het concrete leven heeft wel invloed op je 
persoonlijke leven. Dat moet je je bewust zijn. Het is belangrijk om ruimte 
te maken in je leven voor momenten geïnspireerd door de Geest van Jezus 
Christus, die in ons leeft en werkt.

W. Bakker onderscheidt vier pijlers van geestelijk leven.
1. De houding van gebed: op beslissende momenten van je leven (bijvoorbeeld 

een retraite), op rustige momenten van je leven (de beste momenten) en 
op momenten van vorming (goede momenten). W. Bakker noemt het 
recollectiegebed, het getijdengebed en het gebed rond de maaltijd.

2. Het gebed is onmisbaar in het dienstwerk voor en met anderen. Het gebed 
is welsprekendheid in ambt en functie, bijvoorbeeld rond bijeenkomsten. 
Je mag ook vragen om iemands gebed. Je bent bedienaar van het woord 
en de sacramenten, met name op de dag des Heren. Probeer om creatieve 
momenten van gebed (lof, smeking, en dergelijke) een plek te geven in de 
geloofsgemeenschap. Het persoonlijke gebed moet het functionele gebed 
voeden en andersom. W. Bakker noemt in dit verband de aanbidding van 
het sacrament.

3. Leven in de geest van de zaligsprekingen. Je leeft niet voor jezelf en niet 
voor het streven naar meer macht en aanzien. Ongehuwd leven is een 
vorm van armoede/soberheid als verwijzing naar het rijk Gods. Dat is 
niet vanzelfsprekend meer.
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4. Vormen van gemeenschap. Je wordt geroepen, maar niet als geïsoleerd 
individu. Het gaat om een gemeenschap van mensen rond de bisschop 
(van Rotterdam). Dat staat op gespannen voet met het individualisme. 
Teamwork is daarom een stuk van je geestelijk leven.

 Twee woorden zijn belangrijk: consolidatie (het weer aaneengroeien, 
duurzaam maken, in eenheid blijven) en devotie (godvruchtige oefeningen 
volbrengen, eigen spiritualiteit en sacramenten). Consolidatie en devotie 
staan met elkaar in verband en hebben elkaar nodig. Het gaat om de 
liefde tot God en tot de naaste.

In het gesprek van de Priesterraad wordt benadrukt dat bidden een essentieel 
onderdeel moet zijn van het leven. Het gebed moet een onderdeel van je 
zijn, van wie je bent. Je bent voortdurend in relatie tot God en de naaste. 
Je moet op zoek naar God en God present stellen. Daar hoort het gebed bij 
(zie het onophoudelijk gebed uit de brief aan de Romeinen). De leden van 
de Priesterraad wisselen uit hoe zij dit vormgeven in hun dagelijks leven en 
hiervoor ook samen met anderen bijeenkomen om te delen met elkaar wat men 
heeft meegemaakt en elkaar spiritualiteit aan te reiken. Dit krijgt ook vorm in 
de parochies in teamverband en kan ook vorm krijgen bij de ontmoetingen in 
vicariaatsverband. De gezamenlijkheid is van belang. Wanneer je je spiritueel 
laat voeden en dit deelt met anderen, dan wordt het breder. In het kader van 
de gezamenlijkheid wordt verwezen naar de oratoriapraktijk van vroeger, 
ook al is het lastig omdat je individuele wegen gaat. Regelmatig samen eten 
en bidden kan een alternatief zijn. Het is belangrijk om niet nieuwe dingen te 
creëren, maar bestaande dingen in te vlechten. Daar horen de noden van de 
samenleving ook bij.

In het gesprek wordt ook aangegeven dat koers en leiding nodig zijn om 
het priesterschap te verdiepen. In een krimpende markt moet worden 
gezorgd voor een goede geestelijke begeleiding. Het is zaak daarin te blijven 
investeren. 
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NECROLOGIE

Johannes Aloysius Maria van der Zalm
geboren op 12 april 1925 te Den Haag en priester gewijd op 8 december 
1954.

Joop van der Zalm trad op 25 juni 1946 in bij de Trappisten te Echt; zware 
omstandigheden zo kort na de oorlog. In 1948 deed hij zijn tijdelijke en in 
1951 zijn plechtige professie. Op 8 december 1954 werd hij tot priester gewijd. 
Van 1956 tot 1959 studeerde hij in Rome en bij terugkeer werd hij benoemd 
tot novice-meester van het klooster. Dat bleef hij tot 1965. Uiteindelijk 
leidde zijn weg hem naar Den Haag. In 1968 verliet hij de kloosterorde en op 
11 september 1973 werd hij geïncardineerd in het bisdom Rotterdam. Joop 
van der Zalm werd in 1968 benoemd tot assistent in de parochie van het 
Allerheiligst Sacrament te Den Haag. Vanaf 1973 werd hij achtereenvolgens 
benoemd tot kapelaan in de parochie van het Allerheiligst Sacrament te Den 
Haag en in 1976 tot kapelaan van de parochie H. Bonifatius te Rijswijk. Op 
1 juli 1978 werd hij tot pastoor van deze parochie benoemd. Met ingang van 
1 september 1992 werd hem als pastoor eervol ontslag verleend en tevens 
ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam. Pastoor 
Joop van der Zalm heeft zich 59 jaar als priester ingezet, eerst binnen de 
Orde der Trappisten en na zijn incardinatie in 1973 als priester voor het 
bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet en enthousiasme zijn wij hem veel dank 
verschuldigd.

Pastor Van der Zalm was een bescheiden mens en leidde een bescheiden 
leven. Hij las graag en hield van de natuur. Bovenal was hij op de Heer 
betrokken, die hij steeds heeft geprobeerd te dienen: door zijn getuigenis in 
woord en daad, door zijn liefde voor de Kerk en door zijn priesterlijke inzet 
voor mensen die aan zijn goede zorgen werden toevertrouwd.
Op 7 december 2013 is hij, voorzien van het H. Sacrament der zieken, 
overleden.
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