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Broeders en zusters,
Middels deze brief willen wij u graag informeren over de opleidingen die ons aartsbisdom aanbiedt. Over
deze opleidingen zijn ook folders gemaakt die dezer dagen aan de parochiesecretariaten worden toegezonden
en die kunnen worden gedownload van www.ariensinstituut.nl/opleidingen. Tevens wil ik u dringend
verzoeken om actief op zoek te gaan naar roepingen tot het priesterschap en het permanente diaconaat.
Ook is het van groot belang om te zoeken naar kandidaten die tot catechetisch medewerker of tot diaconaal
assistent voor uw parochies kunnen worden opgeleid.
Priester worden
Op de eerste plaats zet het aartsbisdom uiteraard de eigen priesteropleiding Ariënsinstituut alsmede de
samenwerking met de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk voort, waaraan het hoge waarde toekent.
Naast het feit dat de priester als bedienaar van de Eucharistie, het sacrament van Boete en Verzoening en de
Ziekenzalving onmisbaar is, zal hij binnen niet al te lange tijd immers als enige in de parochie werkzaam zijn
op basis van een inkomen en met een volledige professionele scholing, die hij naast zijn vorming tot priester
heeft ontvangen.
Het Ariënsinstituut is de afgelopen jaren vooral bekend geworden als eigen diocesane priesteropleiding
en dat zal het ook blijven. Voor de academische vorming werkt het Ariënsinstituut samen met de Tilburg
School of Catholic Theology (TST) van de Universiteit van Tilburg. Zij die daarvoor in aanmerking komen,
volgen een academische opleiding; voor anderen is er op Hbo-niveau een eigen opleiding ontwikkeld: het
Theologicum Johannes Paulus II. Alle priesterstudenten volgen naast het programma van de TST of het
Theologicum Johannes Paulus II een aanvullend studie- en vormingsprogramma op het Ariënsinstituut.
Voor toelating tot de priesteropleiding gelden eigen criteria. Om de priesteropleiding te kunnen volgen, is
minimaal Hbo-niveau vereist.
Naast de priesteropleiding biedt het aartsbisdom opleidingen aan voor vrijwillige medewerkers voor onze
parochies. De samenleving, maar ook de Kerk, is aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde
medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft
ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de
toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, onbezoldigde permanente diakens, pastoraal
werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van catechese,
caritas en diaconie willen en kunnen vervullen en die op deze terreinen ook zelf actief zijn. Zeker wanneer
eenmaal alleen de priester op basis van een inkomen in de parochie werkzaam is – en dat zal over niet te
lange tijd het geval zijn – dan zijn vrijwillige medewerkers onmisbaar. Het Aartsbisdom Utrecht wil gelet op
bovengenoemde veranderingen een goede opleiding en vorming geven aan vrijwilligers die in toenemende
mate medeverantwoordelijkheid dragen voor catechese, caritas en diaconie binnen de parochie.
Daarom willen we graag uw aandacht en ondersteuning vragen voor nagenoemde nieuwe opleidingsinitiatieven. Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf september 2018 in samenwerking met het
Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) drie opleidingen: tot onbezoldigd
permanent diaken, catechetisch medewerker en diaconaal assistent. Het eerste (basis) jaar van deze drie
opleidingen zal worden aangeboden aan de drie groepen studenten gezamenlijk. De jaren daarna zal het
programma gericht zijn op de onderscheiden opleidingen.

Hieronder willen we kort de verschillende opleidingen voor vrijwillige medewerkers presenteren.
Diaken worden
Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’. Christus roept zijn leerlingen op niet te heersen, maar te dienen, in
navolging van Hem. Hij is de dienaar van allen geworden. Het dienen van God en de mensen is een opdracht
voor de hele Kerk en voor iedere christen. De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht
tot dienstbaarheid, doordat hij krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus
tegenwoordig stelt. Deze dienstbaarheid brengt hij door zijn ambt op bijzondere wijze tot uitdrukking. Voor
toelating tot de opleiding tot onbezoldigd permanent diaken gelden eigen criteria.
Catechetisch medewerker worden
Het Aartsbisdom Utrecht maakt werk van goed geschoolde vrijwilligers die zich als catechetisch medewerker
met geloof en deskundigheid in de parochie inzetten voor het geloofsonderricht, waarvan het hart onze Heer
Jezus Christus is. Dit doen zij onder de verantwoordelijkheid van de pastoor en in afstemming met hem en
de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen,
steeds voor een periode van vier jaar, een zending ontvangen van ondergetekende als medewerker in de
parochiecatechese.
Diaconaal assistent worden
Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger, met hart voor caritas en diaconie, die in de
parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie onder verantwoordelijkheid van de pastoor en in
overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg
hebben afgerond kunnen, steeds voor een periode van vier jaar, een zending ontvangen van ondergetekende
als diaconaal assistent.
Voor bovengenoemde opleidingen zoeken we gemotiveerde kandidaten die, met ‘het hart op de goede plaats’,
reflexief zijn (denkers), ervaring of affiniteit hebben met catechese, caritas en diaconie en/of beschikken over
managementcapaciteiten (leiders). Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/zij praktiserend rooms-katholiek
is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt. Kandidaten
moeten sociaal vaardig zijn en innovatief kunnen denken binnen de kerkelijke organisatiestructuren. Bij
voldoende vertrouwen en gebleken deskundigheid / vaardigheid zullen kandidaten na voltooiing van hun
opleiding gewijd worden tot priester of onbezoldigd permanent diaken of gaan functioneren als catechetisch
medewerker of diaconaal assistent met een zending van ondergetekende.
Ik doe een dringend beroep op u om met prioriteit binnen uw parochie of parochiële caritas instelling
kandidaten te gaan werven voor deze vier opleidingen. Meer informatie over de opzet, toelating en
kosten van de opleidingen vindt u in bovengenoemde folders. Tevens zal via het bisdomblad Op Tocht, de
(digitale) Nieuwsbrief en de Parochiebladenservice in ons aartsbisdom aandacht worden gevraagd voor deze
opleidingen.
Kandidaten kunnen zich melden tot 1 juni a.s. Daarna zullen de selectiegesprekken met de kandidaten
plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met rector P. Kuipers (rector@ariensinstituut.nl)
of dr. T.J.M. Versteegen (t.versteegen@aartsbisdom.nl).
Ik hoop van harte op uw medewerking aan bovengenoemde opleidingsinitiatieven die ten doel hebben om
ook in de toekomst de dienst van liturgie, catechese, caritas en diaconie in de parochies gestalte te kunnen
blijven geven.
Met de beste zegenwensen,
in Christus verbonden,
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