Den Bosch, 22 november 2017

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers,
Direct na mijn installatie op 14 mei 2016 bezocht ik alle dekenaten. Ik sprak onder meer met de leden
van de pastorale teams. Ik heb toen veel gehoord. Zo ook de wens van pastoors om catechumenen
weer zelf in de parochie te mogen begeleiden en daar mee verbonden de vraag om maatwerk te
mogen leveren naar eigen pastoraal inzicht.
Met de coördinatoren en medewerkers van de vier catechumenaatscentra – waar de afgelopen vijf
jaar een aanzienlijk deel van catechumenaat plaatsvond – heb ik besproken hoe we aan deze
oprechte wens tegemoet kunnen komen, alsook aan de behoefte van de geloofsleerlingen om in hun
groei begeleid te worden en andere leerlingen in dit proces te mogen ontmoeten.
Uiteindelijk zijn eerdere beleidsnotities voorzien van enkele plus- en minpunten, voorgelegd aan de
dekens, alsook een voorstel voor vernieuwd beleid vanaf januari 2018. Voor dit laatste werd
geopteerd. Vervolgens werd het concept uitgewerkt en opnieuw aan de dekens voorgelegd. Ze
hebben dit in de vergadering van 12 oktober j.l. geaccordeerd. De notitie die u bij deze brief aantreft,
bevat derhalve de nieuwe diocesane beleidslijnen voor het catechumenaat, welke van kracht gaan
op 1 januari 2018.
Het nieuwe beleid wordt globaal gekenmerkt door:
- een verschuiving van de catechumenaatscentra naar de parochie; samenwerking van parochies is
hiermee echter niet uitgesloten, integendeel: dit zal de begeleiding van geloofsleerlingen veelal ten
goede komen;
- mogelijkheid om het catechumenaat af te stemmen op maat van de geloofsleerling, naar pastoraal
inzicht van de pastoor; telkens aansluitend bij de groei in geloof van de kandidaat;
- de uitdaging aan parochies om de Veertigdagentijd én Paastijd, die in het catechumenaat van grote
betekenis zijn, als jaarlijkse verdiepingsmomenten voor de gehele parochiegemeenschap te
benutten; een kans om gehoor te geven aan mijn oproep tot missionair pastoraat.
In de notitie wordt tevens kort verwezen naar de ondersteuning die u vanuit het bisdom kunt krijgen.
Diverse formulieren en handreikingen zullen in de loop van december beschikbaar komen. Via de
website van het bisdom: http://www.bisdomdenbosch.nl/vorming zijn deze dan te downloaden.
Geloofsleerlingen die nu reeds vele maanden deelnemen aan het catechumenaat, zullen begin
januari benaderd worden met de vraag of ze toe zijn aan de Plechtigheid van de Uitverkiezing, welke
plaatsvindt op de eerste zondag van de veertigdagentijd (18 februari 2018).
Met de begeleiding van nieuwe geloofsleerlingen wens ik u veel succes en vooral een mooie
tijd…met hen én uw parochie.
Met vriendelijke groet,
Mgr. Dr. Gerard de Korte

